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Chruščiovas apie kom-bekelnius Iš lietuvių sričių
|_ AMERIKOS LIETUVIŲ KAUNO POLITECHNI-

Chruščiovas, kelius kartus 
atidėliojęs lankymąsi Skandi 
navijos kraštuose dėl šių kraš 
tų žmonių demokratiškumo ir 
nepalankumo prievartiniam 
sovietiniam režimui, bet ne
matydamas tų kraštų žmonių 
nuotaikų pijsikeitimo, paga
liau ryžosi kelionėn su pač.a 
ir užs. reik. min. Gromyka. 
Pro Karaliaučių, grobiko pa
vadintą Kaliningradu,

CHRUŠČIOV IŠPLAUKĖ 
I DANIJĄ,

kurios min. pirm. Kreg dau
giausia parodė palankumo 
Maskvos imperializmui. Bū
damas Danijoje jis stebės, ar 
verta važiuoti į Norvegiją ir 
Švediją, kur ne tiktai žmo
nės laisvi. ir demokratiški, 
bet kurių ir vyriausybės, lai- 
kydamosios daugumos žmo
nių valios, negali pritarti 
smurto ir nelaisvės santvar
kai. Kadangi Chruščiovo su
tikimui ten yra susidarę ko
mitetai, kurie informuoja 
žmones
APIE SOVIETINĮ GENO
CIDĄ IR IMPERIALIZMĄ, 
tai kažin, ar 
ten viešėti.

Smurtas, 
varta visur 
nors teoriškai Chruščiovas 
dėl šių dalykų yra susipykęs 
su Kinijos komunistais, bet 
praktiškai ir faktiškai ir vie
ni ir kiti smurto neatsisako: 
Maskva tebelaiko pavergusi 
Pabaltijo, Kaukazo, Sib±ro 
tautas, o kinai tebe veržiasi 
karu į Azijos pietryčių šalis.

Didžiarusiai, ginčydamiesi 
su kinais sako, kad

KINAMS REIKIA 
RŪPINTIS ŽMONIŲ 

GERBŪVIU, 
ne karais, kurių pagalba 
nori išplatinti komunizmą, 
nes kinai jau likę „be kelnių“ 
ir basi. Apie duoną Chruščlo 
v as Kinams neužsiminė, nes 
jis ir pats liko be duonos, 
kai padaryti vergais valstie
čiai nebenori jam gaminti 
duonos.

jam bus malonu

ir prie- 
Taigi,

nelaisvė 
ta pati.

jie

VINCUI PIEČAIČIUI
mirus, Poniai PIEČAITIENEI, 

sūnums Juozui ir Vincui bei jų šeimoms 
giliausią užuojautą reiškia

KLB Montrealio Seimelio Prezidiumas.

Lito“ vicepirmininko VINCO PIEČAIČIO šeimai 
ir artimiesiems, jo tėveliui

VINCUI PIEČAIČIUI 
mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškia
„Lito” Valdyba.

Aušros Vartų Parapijos choras 
reiškia gilią užuojautą mielai choristei 

SILVIJAI PIEČAITIENEI SU VYRU VINCU 
mirus jų brangiam uošviui ir tėveliui 

VINCUI PIEČAIČIUI.

A. A. V. PIEČAIČIUI
mirus, Jo žmoną, dukterį ir sūnus su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Kibirkščių ir Vilgalių šeimos.

A. A. VINCUI PIEČAIČIUI
mirus, jo žmonai, sūnums JUOZUI ir VINCUI 

su šeimomis ir dukrai STASEI su šeima 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

M. ir J. Pakuliai ir 
Dr. E. ir J. Bartkai.

Žinant praeitį, reikia kons
tatuoti, kad
NE BE NIKITOS PAGAL

BOS MAO ,.NUMOVĖ
KINAMS KELNES“.

Nikita nemažesnis specia
listas mauti žmonėms kelnes, 
negu Mao.

Tai skamba vulgariai, bet 
taip rašo sovietinė spauda ir 
skelbia radio.
Turkijos min. pirm. Inonu, 

kuris pasiruošęs atsilankyti 
Vašingtone, mano, kad Kip
ro klausimai eina prie susita
rimo', dėl to JTO kariuomenė 
Kipre, kurios buvimo termi
nas išsibaigia birželio pabai
goje, gali būti atšaukta. De
ja, kurstomos žmonių aistros 
dar nėra atslūgusios, JTO ka 
riuomenė, nors nieko svarbes 
nio nenuveikusi, greičiausiai 
dar turės Kipre pasilikti.

Kongo respublika panašio
je padėtyje.
KONGO VYKSTA SUKI

LIMAI IR GRESIA 
SUIRUTĖ,

todėl nors ir ten JTO kariuo
menės buvimui laikas išsibai
gia, greičiausia JTO Ši 
mo Taryba jos buvimą 
tęs.

Nerimo, židinių yra ir 
giau: neramu Alžyro su 
nisu pasienyje; neramu Ara
bijos pietuose, kur tebeverda 
kovos Jemene ir apylinkėse; 
neramu Malezijoje, į kurios 
laisvę kėsinasi Sukamo; ne
ramu San Domingo, nes Cast 
ro diversantai vykdo teroro 
veiksmus; Indokinijoje vyks
ta atviras karas ir niekas jo 
nesiruošia sulaikyti.

J. Amerikos V-bės daug 
kalba, bet

NIEKO RIMTAI 
NEDARO,

todėl agresija vyksta toliau. 
Padėtis yra pesimistiška. O 
kadangi taip yra, tai agreso
rius daro tolimesnius karo žy 
gius ir grobia... Nėra tokios 
jėgos, kuri rimtai galėtų ag
resijai pasipriešinti. Tzrlėl. at 
rodo, kad Kinijos komunistų

augu-
pra-

dau
Tu

bus opozicijos.
PROJEKTUO 
MOKESČIUS 

nusiskundžia,

KAS NAUJA 
LIBERALAI ATSAKOMY
BĘ Už RINKIMUS META 

OPOZICIJAI
Ottawioje dvi dienas tęsė

si Liberalų partijos suvažiavi 
mas. Min. pirm. L. Pearson 
ten pareiškė, kad vyriausybė 
neturi tikslo federalinius rin
kimus daryti anksčiau kaden
cijos užsibaigimo. Bet opozi
cija veda griežtą kovą, nau
dodama net obstrukcijas. Rin 
kimai todėl galimi ir anksčiau, 
negu užsibaigs šio parlamen
to kadencija. Bet tokiu atve
ju atsakomybė už priešlaiki
nius rinkimus 
LIGONINĖS 
JA NAUJUS

Ligoninės 
kad gaunamųjų iš valdžios pa 
jamų neužtenka padengti iš
laidoms, todėl Kanados Ligo 
ninių sąjunga esanti sugalvo 
jusi prašyti valdžią, kad ligo
ninėms leistų imti iš besigy
dančių dar specialius mokes
čius.

Tuo tarpu Kanados gyven 
tojai yra painformuoti ir už
tikrinti, kad ligoninėse už bu 
vimą išlaidas apmoka valdžia 
pilnai. Šis naujas ligoninių 
sąjungos sumanymas nebus 
gyventojų sutiktas palankia1. 
Yra aiškų, kad jeigu ligoni
nėms permaži valdžios duo
dami atlyginmai už ligonių 
laikymą ligoninėse, tai tegul 
ligonių sąjunga kreipiasi į vai 
džią ir prašo ją tuos atlygini
mus padidinti, bet nereikalau 
ti iš ligonių.
MONTREALIO GARBĖS 

DOKTORATAI
McGill ir Montrealio univer
sitetuose suteikti. Min. pirm. 
L. Pearsonui, Kvebeko švieti 
mo min. Gerine - Lejoie, Mo 
ntrealio merui J. Drapeau ir 
kitiems.

— Kanada susitarė su Ve
ngrija atstovybes pakelti į 
ambasadas ir prekybą išplės
ti iki 24 mil. dol. Vengrija 
Kanodoje pirks kviečių, 
nusistatymas laimėti komuniz 
mą karu, yra visai realus.

PAKRIKĘ IR
PASIMETĘ VAKARAI 

nepajėgūs pasipriešinti agre
sijai.

KITOS NAUJIENOS
— Chruščiovas Leninigra- 

dan pasikvietęs Tito iš Suo
mijos maldavo padėti jam ko 
voje su kinais.

— Prekybos reikalais vals 
tybių pasitarimas Genevoje 
baigiamas susitarimu, pagal 
kurį sudaroma Pasaulinė pre
kybos žinyba JTO rėmuose.

— Mirė spaudos magna
tas Beaverbrooke Londone. 
Jo biznį perėmė sūnus.

— V. V. kancleris Erhard 
as lankėsi Ottawoje ir Vashi 
ngtone ir tarėsi politiniais 
klausimais.

— Solistė negrė Mary 
Henderson apdovanota gar
bės daktaro laipsniu.

— Anglija Jugoslavijai da 
vė 2 mil. dol. paskolą 10-čiai 
metų.

— JAV ekonominei ir ka
rinei kitų kraštų paramai pa
skyrė 3,500,000,000 dol.

— Amerika išrado pigų 
būdą gaminti elektrai atomi
ne energija.

— Maskvoje pasirašyta 
draugingumo sutartis su Ry-

KANADOJE
PARODOJE „ELEGANCI

JOS P AVI LIJONAS” 
MOTERIMS

Moterys, nesuskaičiuojamų 
savo reikalų kiekiu sudaro la
bai svarbią pramonei vystyti 
priežastį. Atsižvelgiant į la
bai didelį moterų vaidmenį su 
naudojant šalies produkc.jo^- 
kiekį, 1967 metų Pasaulinėje 
parodoje Montrealyje bus pa 
statytas specialus „Eleganci
jos pavilijonas“, skirtas dau
giausia moterų reikalams.

Kanados audyklų suvažia
vime, St. Adele, P. Q„ Tere
sė Bernard’aitė pranešė, kad 
šiuo pavilijonu numatomas 
nepaprastas susidomėjimas, 
nes jis turės daugybę ekspo
natų, kurie negali nedominti 
moterų. Pradedant įvairiau
siais išjieškoto patogumo ir 
grožio baltiniais ir kasdieni
ne dabartine apranga, perei
nant per serijas gaianterijos, 
apavų, pirštinių ir baigiant 
vakarinių apsirengimų praš- 
ę- ? triumu, visa bus paskuti
nio technikos atsiekimų žo
džio.

Madingiausi šukavimai, mo 
dėmiausia kosmetika, mo
ters kūno grožiui išryškinti 
priemonės ir būdai, pns.tai
kant prie individualumo, bus 
pastatyta didelėje aukštumo
je, pasauliniu mastu.

„Elegancijos pavilijono" 
įrengimu yra susirūpinusi vi
sa Js.ana.dos tekstilinė pramo
nė, bendradarbiaujanti su ge 
riausiais pasauliniais madų ir 
grožio specialistais visame pa 
šaulyje. T. Bernard’aitė sa
ko, kad „Elegancijos pavili- 
jone” galima bus apžiūrėti ir 
parodų, pav., kaip rengdavo
si nuotakos visais amžiais, be 
veik nuo Jievos ir Adomo lai 
kų.

Kanados siuvėjų sąjunga 
parodai esanti suprojektavu
si 15 tūkstančių uniformų 
įvairiausiai tarnybai. Taigi, 
1967 metų paroda Montrea
lyje žada būti savotiškai ele
gantiška, prašmatni, išjieško
to skonio. Panelės Bernard 
teigimu, paroda žmones, ypač 
moteris, „trauks, kaip magne 
tas“. . .

- iC Jt- —Ji-- ■■■ -i

tų Vokietija. Erhard Brandt 
ir Adenaueris sako, kad ši su 
tartis geresniam sugyvenimui 
nepasitarnaus, o Anglija, JA 
V ir Prancūzija pareiškė, 
kad tas neliečia ankstyvesnių 
susitarimų, kurių Vakarai ir 
toliau laikysis.

— JAV greta Galdwaterio 
kandidatu į JAV prezidentus 
nuo respublikonų paskelbtas 
Pensilvanijos gub. Scranton, 
bet rinkimus laimės demok
ratas Johnson.

— D e Gaulle prakalbose 
keliaujant per Prancūziją, pa 
reiškė, kad Prancūzija liks iš 
tikima Atlanto pakto valsty
bių sąjungai.

— Pranešama, kad Erhar- 
das paruošęs naują Vokieti
jos sujungimo planą, kuris da 
bar studijuojamas JAV ir D. 
B.

— Maskva kaltina Peipin- 
gą, kad Kinijos komunistai 
nutolę nuo marksizmo, pasi
darę opurtunistais, diversan
tais, trockininkais ir ardą ko
munistų vienybę.

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS

TARYBOS RINKIMUOSE 
šiemet jau ketvirtuose daly
vavo 60% balsuotojų dau
giau, negu praėjusiuose rinki 
muose. Išrinkta 31 tarybos na 
rys.. „Darbininkas“ komen
tuodamas rinkimų faktus, ke
lia sveiką mintį: „prieš rinki
mus supažindinti su kandida 
tų veikla bendruomeninėje 
dirvoje”, nes jo- teigimu bu
vę tokių narių, kurie nė kar
to tarybos posėdžiuose nebu
vo pasirodę.
© Birželio 20 d. Pranciškonų 
parapija Niagaros pusiasaly
je mini 15 metų sukaktuves.
• Londono, Ontario, lietu
viai įsigijo- savo bažnyčią, ku 
rion įžengia dabar. Klebonu 
paskirtas Kun. P. Pacevičms.
• Derenčienė Danutė, 19 
metų, Čikagoje pagimdė iš
kart tris kūdikius. Jos vyras 
dar studentas.
• Pasaulinėje parodoje New 
Yorke, birželio 13 d. pašven
tintas architekto Muloko pro 
jektu pastatytasis lietuvių 
kryžius, kuris liks visam lai
kui.
• Prelatui Mykolui Krupavi 
čiui sukako 50 kunigystės me 
tų. Birž. 13 d. Čikagoje su
ruoštas jam pagerbimas. Lin 
kime prelatui sveikatos ir il
giausių metų.
• Lietuviškoji mokykla Či
kagoje, turinti per 300 moki
nių, užbaigė mokslo metus.
• Kompozitoriaus ir muzikos 
mokytojo Čikagoje Vlado Ja 
kubėno studijos mokinių me
tinis koncertas įvyko birž. 13 
dieną.
• Čikagos futbolo komanda 
Lituanica išsikovojo pirme
nybes.
• Kun. Andriui Bačkiui su
teiktas Daktaro laipsnis, įver 
tintas labai gerai.

STOVYKLOS ORGANIZAVIMAS VYKSTA GERAI
KLB Montrealio Stovyklos 

Valdybos posėdis įvyko ant
radienį dalyvaujant visai ei
lei stovykla suinteresuotų vi
suomenininkų — Praneši
mus padarė v-bos pirm. P. 
Rudinskas, Vajaus reikalu— 
P. Adamonis, Stovyklos dar
bų reikalu — inž. J. Kibirkš
tis. Po gyvų diskusijų nutar
ta vajaus vykdymui įtraukti, 
šalia jaunimo, daugiau suau
gusių rinkėjų. Konstatuota, 
kad jaunimas jau dabar labai 
aktyviai dalyvauja stovyklos 
valymo ir kituose tvarkymo 
darbuose. Kviečiami stovyk
los tvarkymo darbuose daly
vauti ir visi kiti montrealie- 
čiai. Kas šeštadienį darbams 
vadovauja inž. J. Kibirkštis 
arb. inž. V. Šipelis. Smulkes
nės inforamijos reikalais krei 
ptis pas inž. J. Kibirkštį, tel. 
RA 8-2614 ar,ba inž. V. Ši- 
pelį tel. 331-5590. Darbus la 
bai palengvina ir pagreitina 
neseniai įsigytas motorinis 
pjūklas.

Dar šią vasarą nutarta pra 
vesti kelią į stovyklos aikš
tes, pastatyti virtuvę, tuale
tus, iškasti šulinį ir sutvarky 
ti maudyklas. Viešasis kelias 
eina per stovyklą ir kol kas 
apie 5 mylias dar nėra asfal
tuotas.

Skautų ir skaučių stovykla 
įvyks rugpjūčio mėn. pirmoje 
pusėje. Dalyvauti gali visas 
Montrealio jaunimas, taigi ir 
nepriklausą skautų organiza
cijai. Iš pradėtos registraci-

KOS INSTITUTO 
REKTORIAUS

prof. K. Baršausko, kurį stu
dentija ir visuomenė pažino
jo kaip gerą lietuvį patriotą, 
laidotuvės buvo didingos: mi 
nios žmonių buvo apstoju
sios Kauno gatves, kur buvo 
nešamas jo kuklus karstas, ly 
dimas bent 200 vainikų. Stu
dentija ypač apgailestauja 
profesoriaus mirtį.

LIETUVOJE ....... *
MIRĖ POETAS 
MOZŪRIŪNAS

Birželio 9 d. mirė sovieti
nis poetas Vladas Mozūriū
nas. 42 metų. Jis buvo gimęs 
1922. II. 1. Kaune, kur mo
kėsi gimnazijoje ir, komunis 
tų suviliotas, visam gyveni
mui liko aklas komunistas, 
pasidavęs okupacijai. Rašė 
pusiau lietuviškai pusiau ru
siškai. Autobiografijoje prsi- 
pažįsta, kad Stalino - 
kultas „nemažai pakenkė“ 
jam. Bet vis dėl to ir po to 
nepraregėjo. Buvo „Komjau
nimo tiesos”, „Už Tarybų 
Lietuvą“, „Švyturio“ ir pas
kiausiai „Pergalės” 
redaktorium.
• Naujas lietuvių 12-os spe
cialybių asmenų geg. 29 d. iš 
vežta iš Lietuvos į- Kazachs
tano plėšinių sritį, kur jie sta 
tys rusų pavergtiems kazach
ams įvairius pastatus.
• Okupantas rusas Lietuvos 
kolūkiečiams įsakė stiprinti 
pieno ūkį ir gaminti ru.ams 
daugiau sviesto. Be to, oku
pantas mokino Lietuvos ūki
ninkus, kaip reikia ganya 
karves, kad duotų daugiau 
pieno...
• Popiežius priėmė „Chica
go American)“ laikraščio reli
ginio skyriaus red. lietuvį St. 
Piežą spec, audiencijoje.
• Išėjo, kun. Garšvos knyga 
apie Amerikos lietuvius.

žurnalo

jos spėjama, kad dalyvaus re 
kord'inis skaičius — per 100 
dalyvių. Jau sudaryta stipri 
stovyklos vadovubė iš vyver- 
niųjų skautų ir skautų rėmė
jų. todėl tėvai neturėtų bijo
tis dėl savo vaikų saugumo 
ar kitų kartais buvusių sto
vyklavimo trūkumų.

Stovyklos pagrindinio pa
stato projektą jau padarė ar
chitektas V. Zubas. Tai būtų 
„Framinio” pobūdžio pasta
tas 45X48 pėdų dydžio. Jame 
tilptų virtuvė, 112 žmonių 
valgykla, sandėlis, dvi patal
pos vilkiukams ir paukšty
tėms po 12 kiekvienoje ir 
trys kambariai. Toks pastatas 
visai patenkintų būtiniausius 
stovyklos reikalavimus arti
mai ateičiai. Pastato kaina 
įskaitant medžiagas ir darbą 
— $4,400. Statant ūkišku bū 
du, dar būtų galima sutaupy 
ti už darbą. Labai maža su
ma, bet ar pavyks per šį va
jų ją sukelti? Dabar jau turi
ma netoli $2,000, bet iš jų vie 
nas tūkstantis stovyklavietės 
įgijimo ir kt. smulkioms iš
laidoms, o dar apie vieną tū
kstantį reikia žemės lygini
mo, žvyro atvežimo, šulinio, 
tualetų ir kitiems darbams.

Ne stovyklavimo metu, pa
talpos už mažą atlyginimą bū 
tų nuomojamos norintiems 
ten atostogauti arba praleisti 
savaitgalius. P r. R.

Praėjusią savaitę stovyklai 
surinkta 275.25 dol,
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą t For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje . . ........... $ 5.00
Amerika ir P. Amerika. . $ 5.50
Visur kitur. .........................$ 6.00

Yearly Subscription Rates:
Canada......... .. ............$ 5.00

America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00

Adresų pakeitimas 25 Ct. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Didelis vertingų dovanų 
paskirstymas!

„Nepriklausomos Lietuvos" Bendrovė, susirupinusi iš
plėsti spaustuvę iki komerciško darbo galimybių, kad galima 
būtų baigti su prašymu aukų, Šią vasarą ruošia didelį ver
tingų dovanų paskirstymą, kuriame bus:
10, ar daugiau, ŽYMIŲJŲ DAILININKŲ MENO KORINIŲ.

10 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 
RAŠYTOJŲ KORINIŲ.

13 KOSTIUMŲ PER MAMERTO MACIUKO 
SIUVYKLĄ, kiekvienas kuponas po 35 dol.

SIUNTINYS J LIETUVĄ, APIE 150 dol. VERTĖS.
10 „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" PRENUMERATŲ.

Paskirstymui vykdyti siunčiamos bilietų knygelės — 
3 bilietai už 1 dolerį. Vertybių paskirstymas bus ankstyvąjį 
rudenį, specialiame parengime, kuris bus paskelbtas iš anksto.

PAAIŠKINIMAI: Dailininkų pavardės ir jų darbai bus 
paskelbti kiek vėliau. Kostiumus užsisakyti galima bus ir 
laiškais bet iš kurio krašto, per žymiojo siuvėjo M. Mačiuko 
siuvyklą, kurios skelbimai yra NL. Siuntinys užsakomas 
Montrealyje per p. Janinos Adomonienėj siuntinių biurą, ku
rio skelbimai yra „Nepriklausomoje Lietuvoje”.

„Tautiečiai, gavusieji bilietų, maloniai prašomi atsiųsti 
savo kaimynų adresų. Visi maloniai prašomi dalyvauti do
vanų paskirstyme.

Jau yra gauti kūriniai dailininkų: Romo Viesulo, Anastazi
jos Tamošaitienės, Antano Tamošaičio, Alfonso Dociaus, 
Česlovo Januso. Pasižadėjo duoti artimoje ateityje: Halina 
Žmuidzinienė, Alfonsas Vazalinskas, Gytis Vazalinsk-.s, 
Adolfina Zubienė, Pranas Baltuonis. Kitų dar laukiama. Pla 
čiau paskelbsime vėliau. Vi-siems nuoširdžiausia padėka.

Bendruomeniškumo gairėmis
SPAUDOS IR RADIO DA RBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMUI PRAĖJUS
Šis suvažiavimas, kurį Dr. 

P. Grigaitis pavadino istoriš 
ku, buvo suorganizuotas Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybos, tat jam labai 
gerai tinaa ir bendruomeniš
ku suvažiavimo vardas, ir Be 
ndruomenės istorijoje jis tik
rai pirmasis. Jis toks pirma
sis ir bendruomeniškumo pras 
me, nors tas pat Dr. P. Gri
gaitis pasisakė esąs skeptiš
kas, o Dr. V. Kavolis — peši 
mistas Bendruomenės atžvil
giu. 'tačiau patys suvažiavi
mo faktai karna kaip tiktai 
Bendruomenės naudai, teoriš 
kus pasisakymus išmušdami 
iš jų teigimo pagrindų.

Kas lietuvius išeivijoje ga
li jungti ir skirti?

Skiria mus skirtingos poli 
tinės pažiūros. Bet ar yra pa 
grindo joms duoti didelę rei
kšmę? tas raktas, kad su Le- 
tuviŠku sroviškumu mes nie
ko čia negalime nuveikti, įro 
do, kad sroviškumu bazuotis 
išeivijoje nėra rimto pagrin
do. Kas toje srityje veikia — 
gerai, nes kiekvienas organi
zuotas pozityvus veikimas 
yra naudingas. B-nė jį palai
ko. Sroviškumas, kuris reiš
kiasi per spaudą, galėjo turė
ti įtakos, ir tai nežymios, kai 
su Lietuva laisvas buvo spau 
dos pasikeitimas. Dabar gi, 
kai Maskva aklinai atsitverė 
nuo laisvojo pasaulio geleži
ne uždanga, mūsų gyvenimą 
vairuoti į srovinius barus nė
ra nei prasmės, nei geresnių 
perspektyvų.

Bendruomenė mus gi jun
gia. Dabartyje ji visus išei
vius pastato prieš dvi visus 
juos jungiančias nepaprasto 
svarbumo problemas: lietuvy 
bės išlaikymo ir Lietuvos iš
laisvinimo iš okupacijos. Šio
ms dviems problemoms visi 
mes, kas laikomės laisvės, d e 
mokratijos ir kiekvienos tau 
tos teisių į laisvę ir apsisprein 
dimą, — mums visiems bend 
ros — ir skirtingų politinių 
ir skirtingų religiniu atžvil
giu požiūrių. Tai problemos, 
kurios mus jungia į Bendruo 
menę.

Kanados vėliava ir himnas
Rašo teisininkas Jonas Viliušis

Šiuo metu Kanadoje išju
dintas, šimtą metų merdėjęs, 
labai opus klausimas —- tai 
Kanados valstybinės vėliavos 
ir tautos himno reikalas. Mi- 
nisteris Pirm. Pearson’as, 
tik neseniai dar pareiškęs sa
vo griežtą nusistatymą su
teikti Kanadai visų seniai 
lauktus----valstybinę vėliavą
ir tautos himną — (savo kai 
boję Winnipeg’e Kanados le
gionierių konferencijoje) — 
jau patiekė parlamentui svars 
tyti tuo reikalu kabineto pri
imtą įstatymo projektą.

Savo valstybinės vėliavos 
ir himno iki šiol Kanada ne
turėjo. Dėl to tektų ją skai
tyti valstybiškai nepribren
dusia, arba nepilnai išsivys
čiusia šalimi.

Ištisa eilė Afrikos tautelių, 
kartais visai žemo kultūrinio 
lygio, tik neseniai išsilaisvi

Tokioje dvasioje ir vyko 
šis pirmasis bendruomeniškas 
spaudos ir raaio darbuotojų 
suvažiavimas. Ir pats faktas, 
kaip suvažiavimas praėjo, jro 
do, kad tai yra rimtas bend
ruomeniškas kelias. Beveik 
visi perdėm, bent jau 98%, su 
tarėme.

Taigi, ne Dr. P. Grigaitis 
ir ne. Dr. V. Kavolis, kūne te 
oriškai suabejojo Benuruome 
ne, tikrieji Bendruomenės 
skeptikai, bet sKepukai yra 
tie redaktoriai, kūne į suva
žiavimą neatvyko, kai jų ir 
kaip redaktorių ir kaip D end 
ruomenes narių, buvo parei
ga suvažiavime dalyvauti, peš 
tai buvo visų lietuvių renta- 
las.

Kai suvažiavimas jau yra 
praėjęs, kai jau galima sumo 
ti jo uarbus, jau remta galvo
ti apie artimąją ateiti, ir Kaip 
tiktai dėl to, kad šis suvažia
vimas nebuvo visai pilnas. Bū 
tina jgyvenaunti seną įdėją— 
sušaukti bent daugumos ne 
tiktai redaktorių, bet ir žy
mesniųjų spaudos darbuoto
jų bei raaio darbuotojų suva
žiavimas. Norisi lauKti, kad 
tai bus įgyvendinta, kai visiš 
kai susitormuos spaudos dar
bininkų — vadinamoji Žurna 
listų sąjunga. Tada PLB Vai 
dyba ir Zurnaustų Sąjunga, 
susitarusios, turėtų su-auKti 
visuotinį spaudos ir radio dar 
buotojų suvažiavimą, kurio 
dienotvarkę iš anksto nusta
tytų ir gerai paruoštų. Gerai 
būtų, kad šis reikalas nebūtų 
pertoli nudelstas.

Kalbant apie: praėjusį šuva 
žiavimą, būtina išryšKinti fak 
tas, kad suvažiavimas vyko' 
tikrai bendruomeniškoje dva
sioje ir todėl jame nepasireiš
kė besipjaunančių nuomonių 
ir kokių nors nesklandumų. 
Visus jungė bendruomeniško 
ji nuotaika ir tie tikslai, ku
rie visiems buvo bendri. Jų 
svarbumu niekas nesuabejo
jo.

J. Kardelis.

nusių iš angliško ar kitokio 
kolonializmo, ir pasiskelbu
sių nepriklausomomis valsty
bėmis, — tuč tuojau pirmoj 
eilėje įsiteisino sau tautines 
vėliavas ir himnus, nors kar
tais pasilinkd'amos Common- 
weaitn'o šeimos nariais. To 
trūksta Kanadai.

Atgavus visišką laisvę kon 
federacinė konstitucija 1867 
m. (Acte de L’Amerique Bri 
tanique du Nord), tačiau pa
silikus visvien Didžiosios Bri 
tanijos Dominija, Kanada vie 
šai naudoja Anglijos valstybi 
nę vėliavą „Union Jack" ir 
Anglijos himną „God Save 
the Queen (Dieve saugok ka 
ralienę).

Dabar po Pearson’o iškili- 
mingo paskelbimo atrodė, 
kad ši valdžia jau yra rimtai 
nusistačiusi duoti Kanadai tik 
rai kanadiškus tautos simbo

DLK Vytauto Klubo
STAT ZBOS DARBUS PRADEDANT

Šių metų balandžio 26 d. vi 
suotinis klubo šėrininkų susi 
rinkimas patvirtino valdybos 
patiektus statybos planų pro- 
jektuss Buvo įnešta kai ku
rių pakeitin?ų, oet principe ir 
apytikris biudžetas ir staty
bos plano projektas, priimti, 
pavedant valdybai ir komisi
joms galutinį suderinimą. Bu 
vo išrinkta statybos komisija, 
kuriai pirmininkauja J. Pet
rulis ir Finansų komisija su 
pirmininku A. Norkeiiūnu, 
Komisijos darbus jau pradė
jo. Finansinė komisija spren
dė lėšų sukėlimo klausimą, 
statybos komisija pertvarkė 
planus, kaip buvo pageidau
ta visuotiniame susirinkime.

Prieš porą savaičių valdy
ba, direktoriai, visos komisi
jos ir revizijos komisijos na
riai turėjo bendrą išplėstą po 
sėdį, kuriame buvo priimti 
paskutinieji nusistatymų 
keitimai ir aptarti svarbesnie 
ji su statyba surišti klausi
mai. Posėdžio eigoje jautėsi 
visų nuoširdi, darbinga dva
sia. Visos problemos buvo 
aptartos nuosekliai ir rūpes
tingai. Senieji klubo veikė
jai : Norkeliūnas, Petronis, 
Lesevičius, Botyrius ir kt. ak 
tyviai prisidėjo savo patari
mais ir vertingomis pastabo
mis.

Svarstyti klausimai duoda 
pilną vaizdą busimosios staty 
bos, kurią ir bandysiu trum
pai apibūdinti.

Šiaip ar taip, V. Klubas 
pirmųjų steigėjų buvo akcen
tuotas, kaip lietuvių susitiki
mo bei kultūros centras Mon 
trealyje. Tokiu jis ir išsilaikė 
per eilę metų. Tik vėliau, kap
ela patalpos pasidarė per ankš 
tos, kada svetimtaučiai khjen 
tai pamėgo užpildyti visas sė 
dimas vietas, lietuviams, kaip 
šeimininkams, teko krausty
tis į rūsį arba jieškoti laimės 
rasti kėdę svetimtaučių tar
pe.

Naujasis statybos planas 
visas šias ir kitas problemas 
sprendžia nuosekliai. Biznio 
patalpos, kurios veikia dabar, 
numatomos žymiai praplėsti 
ir pritaikyti šių dienų reikalą 
vimams. Didžioji salė viršu

lius — vėliavą ir himną. Tek 
tų sveikinti ir džiaugtis!

Bet štai tuo, reikalu Pearso- 
n’o pasiūlytas, žemiau cituo
jamas, įstatymo projekto te
kstas mūsų vilčių entuziazmą 
žymiai nusmukdė:

„Gegužės mėn. 26 d. minis 
teris pirmininkas: kad val
džia būtų įgaliota imtis reik a 
mų priemonių oficialiai įsteig 
ti, Kanados vėliavos titulu, 
vėliavą įjungiant emblemą pa 
skelbtą Jo didenybės kara
liaus Jurgio V lapkričio mėn, 
21 d. 1921 m. — Tris klevo 
lapus sujungtus prie vieno ko 
to, raudonos įr baltos spal
vos, — skirtų būti Kanados 
spalvomis, — raudoni labai 
ant balto lauko tarp mėlynų 
vertikalių vėliavos kraštų ir 
paskelbti, kad „Karališka uni 
jos vėliava", paprastai vadi
nama „Union Jack" gali ple 
vėsuoti ir toliau, kaipo simbo 
lis Kanados priklausomybės 

je turės būti tvarkoma ta’.p, 
kad kas savaitgalis būtų iš 
nuomojama su sąlyga naudo
tis kiuoo baro prekėmis. Vie
na iš mažesniųjų salių nu
matyta įrengti klubiečių rei
kalams. Čia turės būti geres
nis apstatymas, lietuviškos 
muzikos įrengimai, Vytauto 
Didžiojo paveikslas, lenta, iš 
kurios matytųsi buvusių klu
bo steigėjų ir veikėjų vardai. 
Žodžiu, viskas, kas teiktų ma 
lonią nuotaiką tiek lietuviui 
šėrininkui, kuris lankytųsi 
dažnai tiek svečiui, atėju
siam pirmąjį kartą. Ši patal
pa, kuri talpins iki 200 žmo
nių, tarnaus ir lietuvių ma
žesniems šeimyniniams pa
rengimams : vestuvėms, šėri
ninkų susirinkimams ir kt. Ir 
iš čia klubui turėtų ateiti ne
mažos pajamos. Kas daryti, 
kad statybos planas ir pati 
statyba nebūtų užtęsta per
ilgai, ypač, kad ir pasaulinė 
paroda irgi nepertol.ausiai. 
Jei kai kurios kompanijos jau 
dabar nerizikuodamos inves
tuoja milionus dolerių į vieš
bučius, kavines, motehus, tai 
ir mums yra aukščiausias lai 
kas paskubėti. Nenorėčiau 
klysti tvirtindamas, kad pa
rodos metai gali atnešti klu
bui tiek, kad apmokės staty
bos išlaidas ir duos nemažas 
pajamas šėrininkų dividen
dams.

Turimasis klubo kapitalas 
nepadengia visos statybos iš 
laidų, tenka jieškoti būdų, 
kaip sukelti trūkstamą 80 — 
100 tūkstančių dol. sumą. Fi
nansinė komisija svarstė ir 
patiekė susirinkime du bū
dus. Vienas iš jų būtų: steng 
tis surasti pasiturinčius šėn- 
ninkus, kurie sutiktų už tam 
tikrą procentą paskolinti klu
bui didesnes sumas kaip pir
mąjį morgičių. Antras: kreip 
tis į visus šėrininkus ir pašai 
pinės draugijos narius pra
šant, kad visi įsigytų pilną 
konstitucijoje numatytą šėrų 
skaičių. Jungiant abudu bū
dus ir jei jie sėkmingai pasi
sektų, klubo statybos finansi 
nė problema nesunkiai būtų 
išspręsta. L. Girinis.

prie Commonwealth’© tautų 
«■ mūsų ištikimybės karūnai...

„Gegužės mėn. 26 d., min. 
pirmininkas: ...kad valdž.a bū 
tų įgaliota imtis reikiamų 
priemonių paskelbti „O Cana 
da“ Kanados tautos himnu ir 
kad „Dieve saugok Karalie
nę“ yra pripažįstamas karaliŠ 
ku Kanados himnu“.

Abi tos dalys priklauso 
vienam projektui, kuris yra 
nedalomas, anot Pearson ’o. 
Taigi išeina, kad Pearson’as 
siūlo Kanadai dvi valstybines 
vėliavas ir du tautos himnu! 
Sic! Jei tas projektas pasiū- 
lytoj, formoj būtų priimtas 
tai būtų pasaulio istorijoj tur 
būt pirmas atsitikimas, kad ta 
pati valstybė turėtų dvi ofi
cialias vėliavas ir du tautos 
himnus ir turbūt vartotų pa
gal reikalą... Bet kur, kada ir 
katrie simboliai turėtų būt 
vartojami —» neaišku! Grei
čiausia nėra aišku ir patiems

K, L BENDRUOMENES REIKALAI
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS IR RADIJO 

SUVAŽIAVIMO MINČIŲ 
SANTRAUKA

23-siais Lietuvos okupaci
jos metais, 1964 — Kr. Done 
iaičio — metų birželio 6—7 
dienomis, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos ini
ciatyva įvykęs lietuvių išeivi
jos spaudos ir radijo suvažną- 
vimas Tabor Parmoję, Soaus, 
Michigan, JAV, išklausęs vi
sos eilės referatų ir juos apta 
ręs diskusijose, konstatuoja;

Lietuvių išeivija, vesdama 
sunkią kovą dėl Lietuvos la.s 
vės ir lietuvybės išlaikymo, 
turi rasti savyje jėgų tai ko
vai tesėti ir laimėti. Šios ko
vos sėkmė glūdi organizuo
tos lietuvių išeivijos budru
me ir lietuvių spaudos bei ra
dijo talkoje.

Vertindamas visų lietuviš
kųjų kultūrinių, visuomeni
nių ir politinių organizacijų 
veiklą, su išskirtinu pabrėži
mu suvažiavimas mano, kad 
Bendruomenė, kuri telkia ir 
derina visas lietuvių kūrybi
nes jėgas, yra tas organizaci
nis iaktonus, kuris kovoje už 
lietuvybės išlaikymą buvo, 
yra ir bus ypatingas veiks
nys.

Spaudos ir radijo uždavi
nys šią temą plėsti, gilinti ir 
skiepyti lietuvių išeivijoj, nes 
Bendruomenės tvirtumas lai
duos išeivijai statomų užda
vinių įvykdymo sėkmingu
mą.

Turi būti plačiai keliamas 
ir nuodugniai svarstomas il
gametis lietuvių veiklai prie
auglio ugdymo planas ir jo 
vykdymo būdai, nes laiko bė 
gyje jaunosios kartos lietuvių 
išeivijoje turės vis didėjantį 
svorį. Jų planingas verbavi- 

projekto autoriams?! Tikras 
farsas.

Kai prieš penkerius metus 
Pearson’as, būdamas dar o,po 
zicijoje, pažadėjo duoti Kana 
dai net dvi vėliavas, jei jo par 
tija (liberalų) laimės rinki
mus, tai daugelis priėmė tai, 
kaipo ironišką juoką, bet šian 
dien matom, kad ta ironija ta 
po faktu! Kaip dabar — 
juoktis ar verkti? Kad prie 
to einama rimtai, rodo apgal
voti paruošiamieji veiksmai.

Kadangi „Union Jack" yra 
oficiali Anglijos valstybinė vė 
liava, o „God save the Que
en” jos tautos oficialus h m- 
nas, tai visai logiška, —No
rint juos padaryti ir Kanados 
oficialiais simboliais ■— rei
kia anksčiau gauti Londono 
sutikimas.

Šiomis dienomis Pearson’o 
kabineto transporto ministe- 
ris P. PickersgiH'is su šeima 
„privačiai" viešėjo Londone, 
ta proga gavo „privačiai" au 
dienciją pas karalienę, žino
ma „privačią", na, ir Pearson 
’ui „neprieštaraujant“ „išsi
šnekėjo“ apie Kanados vėlia
vos ir himno reikalus.

Tokiu būdu, kaip sako Pe
arson’as, karalienė buvo pa n 
formuota, kaip tai reikalauja 
etiketas. Kad panašiam paaiš 
kinimui trūksta rimtumo, abe 
joti netenka. Gaila, kad tai 

mas ir paruošimas turi užim
ti pirmaujančią vietą.

Spaudai ir radijui visada 
tenka didelė užduotis išeivi
jai išryškinti jos siekimus,— 
ją ne tik informuoti, oet ir 
formuoti jos nuomonę, (kad 
šių dienų laisves -movų atmos 
tetoje ir kas kart sunkėjan
čios tarptautinės padėjęs 
akivaizdoje’, atlikdamas jam 
tautos skirtus uždavinius, lie 
tuvis nepalūžtų.

Šie uzuavimai dar daugiau 
išryškėja ir reikalauja iš mū
sų visų organizacijų, o ypač 
Bendruomenės, spaudos ir 
radijo, budėjimo, matant mū 
sų tautos laisvės priešų — ko 
mumzmo pastangas ardyti 
mūsų laisvės kovos frontą.

Suvažiavimas su dideliu su 
sirupinmiu konstatuoja šias 
priešo pastangas ir kviečia vi 
sus energingai tam pasiprie
šinti.

Išeivija siekia ir sieks su 
pavergtos Lietuvos broliais 
ir seserimis ko glaudžiausio 
ryšio, bet priešinsis tokiems 
to ryšio keliams bei meto
dams, kurie galėtų būti su
prasti kaip Lietuvos pavergi
mo pripažinimas.

Visų lietuviškų jėgų išeivi
joj vienybė ir solidarumas 
yra būtinos sąlygos bendram 
ir darniam visuomeniniam 
darbui, todėl suvaziavai^as 
sveikina Pasaulio Lietuv.ų 
Ben&ruomenės Valdybos pa
stangas, siekiant lietuv.ų po
litinių jėgų apsijungimo, kar 
tu sveikina ir visas politines 
grupes, randančias bendrą 
kalbą ir besiryžtančias bend
rai oirbti vardan tos Lietu
vos.

girdima iš pačių valdžios vir 
šūnių.

Taigi viešai paskelbtas, au- 
gščiau minėtas, Pearson’o pro 
jektas nustebino ne tik opo
zicijos partijas, politiškai gal 
vejančius žmones, bet ir šiaip 
plačias mases, kurios intere
suojasi tuo opiu klausimu ir 
kuriem tikrai rūpi Kanados 
valstybės garbė. Smarki re
akcija pasirodė visur — spau 
doje, kalboje, konferencijoje, 
mdkslo įstaigoje — labai pa
grįsti išsamūs komentarai ir 
kritika. Net pačių liberalų ei
lėse kilo sumišimas ir nuste
bimas.

Dar daugiau vandens ant 
malūno užpylė pats Pearson’ 
as, iškabinęs savo projekto 
klevo lapų vėliavą min. pirm, 
vasaros rezidencijoje Ha r r in 
gton Lake (Gatineau parke) 
galisavaityje. Užpultas opozi 
cijos parlamente Pearson’as 
pasiaiškino, kad Kanada yra 
laisvas kraštas ir kiekvienas 
pilietis, pas save gali išsika
binti vėliavą, kokią jis nori! 
Ar taip tikrai p-nas Pearson’ 
ai? Atseit galima laukti vie
šai plevėsuojančių vėliavų 
Kanadoje su penkiakampe 
žvaigžde raudonam lauke ir 
su kūju ir pjautuvu, jei tam 
nereikalinga specialaus įsta
tymo I!

Bus daugiau.
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Bendro omenė
KAIP IŠEIVIJOS LIETUVIŲ SUSIORGANIZAVIMO FORMA

MUSV^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

Spaudos ir radio darbuotojų suvažiavime Tabor farmoje 
tyta paskaita,

PLB valdybos vykdomojo pirmininko, St. Barzduko skai

Kelias iš prigimtinės lietu 
vių bendruomenės į organi
zuotą Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenę rodo sąmoningas 
pastangas rasti tokią išeivi
jos susiorganizavimo formą, 
kuri įgalintų sėkmingiausiai 
išlaikyti gyvą šios išeivijos 
tautinę sąmonę ir geriausiai 
vykdyti tautinius uždavinius. 
Lietuvių išeivija organizavo
si palaipsniui ir organiza
vimosi raida nėra sustojusi. 
Malonu mintimis dalintis su 
lietuvių spaudos ir radijo žmo 
nėmis, kurių valioj šią raidą 
lėtinti arba paskubinti.

Vargu ar yra kur tauta,, ne 
turinti išeivijos. Savo tautos 
istorijoj randam duomenų, 
kad pirmieji lietuviai išeiviai 
atsiradę jau labai seniai, dar 
pagonybės laikais. Vėliau ke 
liavę ar bėgę ryšium su bau
džiavos įvedimu, su tikybinė
mis kovomis, su valstybės pa 
sidalinimu, su nepavykusiais 
sukilimais. Šiai senajai mūsų 
tautos išeivijai (ją sudarė 
daugiausia aukštesniųjų sluo- 
gsnių žmonės) būdinga, kad 
ji, nebūdama gausi, nesibūru 
si krūvon, sklaidžiusis po 
įvairius kraštus paskirais as
menimis ir paskiromis šeimo
mis, tad
ilgainiui susiliejusi su vietos 

gyventojais ir nutautusi.
Ji lietuvių tautai yra dingusi. 

Panaikinus baudžiavą, ant 
roję 19 a. pusėje prasidėjo 
gausi lietuvių valstiečių emi
gracija. Daugumas laimės 
jieškojo Amerikoj, dalis vy
ko į Kanadą, Pietų Ameriką 
ir kt. kraštus. Būdama masi
nė, ši mūsų išeivija spietėsi 
daugiausia miestuose. Taip 
pat ją jau veikė ir su „Auš
ra“ prasidėjęs tautinis atgi
mimas. Todėl ji pradėjo orga 
nizuotis. Organizavimasis 
reiškėsi keliomis kryptimis: 
pradėti leisti lietuviški laik
raščiai, pradėtos kurti lietu
viškos parapijos, pradėtos 
steigti lietuviškos draugijos. 
Pasidarė gyvi religiniai ir 
tautiniai, savišalpos ir labda
ros tikslai. Organizavirr.uisi 
buvo būdingi du bruožai: 
smulkios vietinės draugijos, 
kur.ų tik JAV-ėse prisisteigė 
apie du tūkstančiai, ir tokie 
junginiai, kaip SLA, ALRK 
S, veikią viso krašto mastu. 
Susirūpinimą išlikimu rodė 
tokie įstatų įrašai: „pagelbė
ti kitiems pakelti savo tautys 
tę“ (1885 Susivienijimas vi
sų lietuvininkų Amerikoje), 
„kožnas lietuvininkas, prigu
lintis ing susivienijimą, pri
valo užlaikyti savo naciją“ 
(Susivienijimas visų draugys 
čių katalikiškų lietuviškų 
Amerikoje) ir kt.

Apdairesnieji Amerikos lie 
tuvių išeivijos veikėjai matė, 

kad vietinių draugijų ir reikš 
mė tegali būti vietinė. Todėl 

pajaustas reikalas jungtis.
Šiuo metu gimė Amerik. Lie
tuvių Katalikų Federacija, 
Lietuvos Vyčių Sąjunga, Tė
vynės Mylėtojų Draugystė, 
Kunigų Vienybė. Gimė viso 
krašto mastu veikią politiniai 
visuomeniniai socialistų, san- 
dariečių, tautininkų junginiai, 
Gimė 'įvairūs fondai atsista
tančiai Lietuvai padėti. Bu
vo rengiamos masinės, nors 
diferencijuotos visuomenės 
pagrindais, dainų šventės ir 
kt.

Lietuvos 1940 okupacija 
jungimąsi dar toliau pastū
mėjo — gimė Amerikos Lie 
tuvių Taryba — Altą ir bend 
rasis Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondas — Balfas. Tiesa, 
tik atskiriems ir laikiniems 
uždaviniams vykdyti. Bet bu 
vo rasta bendra kalba, ir tai 
buvo didelis laimėjimas. Aps
kritai, lietuvių valstiečių iš
eivija, vadovaujama iš tų pa
čių valstiečių kilusių inteli
gentų, nors ir negausių, atli
ko milžiniškus darbus. Juos 
matome savo akimis. Viena, 
ko jie negalėjo padaryti, tai 
sulaikyti nutautimo sriauto.

Tolimesnis žingsnis yra 
Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenė,
užuomazgą radusi Draugijoj 
Užsienio Lietuviams Remti, 
Pirmajame Pasaulio Lietuvių 
Kongrese, Pasaulio Lietuvių

Tėvų Pranciškonų vienuolyno koplyčia St. Catharines, Ont., pamaldų metu. Pranciškonų parapija dabar mini 15 
metų sukaktuves. Plačiau žiūrėkite 6-me puslapyje.

1964. VI. 6.
Sąjungoj. Jos mintį konkreti
zavo Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, 1949 
birželio 14 paskelbdamas Lie 
tuvių Chartą ir Laikinosios 
PLB santvarkos nuostatus.

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menę išeivijos lietuv. organiza 
vimosi eigoj reikia laikyti pa
žangos žingsniu, ir štai dėl 
ko.

PLB turi raštu formuluo
tą savo veiklos programą. To 

kia proga yra Lietuvių 
Charta, įpareigojanti kiekvie
no lietuvio sąžinę ir rodanti 
jam lietuvišką kelią. Šis ke
lias eina per gimtąją kalbą, 
lietuvišką šeimą, tautinę kul
tūrą, lietuvišką mokyklą, lie
tuvišką draugiją, spausdintą 
ir gyvąjį lietuvišką žodį, tau
tos istoriją, tautinį solidaru
mą. Viso to reikia, kad „savo 
tėvų išlaikytą Lietuvių Tau
tos gyvybę lietuvis perduotų 
ateities kartoms, kad amži
nai gyventume“.

Lietuvių Chartai rūpi, 
kad lietuvis liktų lietuviu 

„visur ir visada“.
Štai kodėl ji nė vieno lietu
vio nepalieka už Bendruome
nės ribų. Iš čia kyla toks jos 
dėsnis: „Pasaulyje pasklidę 
lietuviai sudaro vieningą Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nę“. Tegu dėsnis ir neįvyk
domas, bet svarbu pati dva
sia, pats siekimas, tokia kryp 
tis. Atsiremdama į prigimti
nę bendruomenę, kuriai lietu 

vis priklauso savo gimimu, P 
LB nori sutapti su visa lietu
vių išeivija. Bent jau „savo 
lietuviškuoju rūpesčiu PbB 
moraliai gaubia visus lietu
vius ir todėl iš tiesų moraline 
prasme atstovauja visai lietu 
yiškąjai pasaulio išeivijai, 
nors faktiškai remdamasi tik 
sąmoningąja bei aktyviąja jos 
dalimi” (J. Girnius, Tauta ir 
tautinė ištikimybė 186).

Į tai kai kas atsako: demo
kratiniame krašte asmuo tu
rįs teisę pasirinkti tokią orga 
nizaciją, kuri jam patinkanti, 
o siekimas suvaryti visus į P 
LB esą ne kas kita, kaip dik
tatūrinės užmačios.
.Bet kas gi yra diktatūra?

Tai įstatymų nevaržoma val
džia, besiremianti jėga. Apie 
kokią jėgą galime kalbėti PL 
B? Antra, PLB tvarkosi sa
vo konstitucija, atitinkamo 
jos organo (PLB Seimo) pri 
imta ir paskelbta. Vadinasi, 
PLB nėra „įstatymų nevaržo 
ma“. Trečia, PLB nevaržo or 
ganizacijų pasirinkimo. Prie
šingai, tokį pasirinkimą pa
brėžia ir skatina: „Draugija 
yra tautinės kultūros veiks
minga talkininkė. Lietuvis 
kuria ir palaiko religines, kul 
tūrines, jaunimo, savišalpos, 
profesines ir kitas lietuvių 
draugijas“ (Liet. Chartos 8 
str.). Draugija ir Bendruo
menė nėra viena kitą išski
riančios, bet viena kitą papil
dančios sąvokos. Draugija 

Nukelta į 7-tą psl.

KREPŠINIO RINKTINĖS DALYVIŲ PRISTATYMO 
VAKARIENĖJE,

gegužės 23 d. Chicagoje, Jau 
nimo Centre, gautos šios au
kos : Lietuvių Fondo 500 dol., 
JAV LB Centro Valdybos 
(uniformų įsigijimui) $ 500, 
JAV LB Chicagos apygar
dos $250, Kun. B. Suginto $ 
100, J. Zurio $25. Smulkes
nių aukų gauta $30 sumoje. 
Visiems aukotojams širdin
gai dėkojama. JAV-bėse au
kas prašoma siųsti išvykos or 
ganizacinio komiteto iždinin
ko adresu: V. Grėbliūnas, 
6941 S. Wasthenaw Avenue, 
Chicago', Ill. 60629. Krepši
nio išvykos įgyvendinimui dar 
yra reikalinga nemaža suma.

St. Catharines (Kanadoje) 
lietuvių kolonijoje surinkta 
179 dol. aukų. Pagal ten gy
venančių lietuvių skaičių, tai 
yra Š. Amerikos lietuvių re
kordas. Pagal proporciją, Chi 
cagoje reiktų surinkti 30 tūks 
tančių dolerių. St. Cathari
nes lietuvių kolonijoje aukas 
rinko vietos Liet. B-nė, vado 
vaujama Pr. Meškauskui. St. 
Catharines lietuviams rei
škiama padėka. Aukas Kana
doje prašoma siųsti šiuo adre 
su: L. Rickevičienė, 4 Avon 
Avė., Toronto 9, Ont.

Lietuvių krepšinio rinkti
nės atsisveikinimo rungtynės 
bus birželio 28 d. Chicagoje. 
Bus žaidžiama prieš Chica
gos AAU krepšinio lygos mei 
sterį, Blue Chips komandą. 
Rungtynių vieta bus netru
kus paskelbta spaudoje.

Iš Australijos J. Jonavi- 
čius (lietuvių sportinės or
ganizacijos pirmininkas) ra
šo-: „Visi paruošiamieji dar
bai beveik jau užbaigti. Visą 
darbą atliko įvairiuose mies
tuose sudaryti specialūs ko
mitetai, koordinuojant Aust
ralijos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Vald>ba„ Vi 
zitui artėjant, plečiasi propa
ganda, prie spaudos jui • _si 
radio ir televizija. Atvykstan 
čiai rinktinei stengiamės suda 
ryti geriausias sąlygas ža.sti, 
ilsėtis ir bendrauti su Austrą 
lijos lietuvišku jaunimu“.

Sydnėjuje išleistame apsi
šaukime sakoma: „Liepos 9 
dieną 7 vai. 45 min. ryto Šia
urės Amerikos lietuviai krep 
šininkai išlips Sydnėjaus ae
rodrome ir tuo į mūsų Aust
ralijos lietuvių gyvenimą įra 
šys istorinę ir pirmą datą bro 
liško lietuvių sportininkų be 
ndradarbiavimo tarp šių di
deliame nuotolyje esančių 
kontinentų. Tai yra įrodymas 
to didelio ryžto, atsiekti Š. 
Amerikos ir Australijos lietu 
vių.

Adelaidėje rugpjūčio 1 d. 
rengiamas balius, kuriame da 
lyvaus didžiausias iki šiol 
Australijoje vienoje vietoje 
tokia proga surinktas krepši
ninkų skaičius: Š. Amerikos 
lietuvių rinktinė, Australijos 
olimpinė rinktinė, Pietų Aus
tralijos rinktinė, Australijos 
latvių rinktinė ir Australijos 
lietuvių rinktinė.

Spaudos inform.
LIETUVIŲ KREPŠINIO 

RINKTINĖS IsVYikmS
I AUSTRALIJĄ

Kanados Komitetas skelbia 
aukotojų sąrašą Nr. 4. Au^o 
jo 20 dol.: Prisikėlimo parap. 
kredito- koop., 15 dol. Toron
to LSK Vytis, po 10 dol. Pri 
sikėlimo parap. Katal. Mote
rų sk. Dr. J. Yčas, V. Ba.;ū- 
nas, po 3 dol. D. Keršienė, 
po 2 dol. J. Bakšys ir du as
menys po 1 dol.

Sault St. Marie ap. valdy
ba (per V. SkaržinsKą) pri
siuntė 43.49 dol. Toje lietu
vių kolonijoj aukojo: po 5 
dol. J. Skardis, Girdvainis ir 
po 2 dol. V. Skaržinskas, V. 
Zuzauskas, Ig. Girdizev.čius, 
Skerdžius M. Riauba, J. Va
las, A. Gustainis, A. Balčiū
nas, N. Matijošaitis, N. Aukš 
tikalnis ir keturiolika asme
nų po 1 dol.

Delhi - Tillsonburg ap. v- 
ba (per B. Stonkų) prisiuntė 
45.28 dol. Aukojo: po 5 dol. 
Alf. Rudokas, Pr. Pūkas, po 
2 dol. V. Treigis, P. Augai- 
tis, P. Lileikis, Z. Obeliams, 
G. Rugienius, M. Grincevi- 
čius, A. Steigvila, B. Stan- 
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Pažinkime save ir kitus.

Rimšė
ŽIEMRYČIŲ LIETUVOJE 

PETRAS BŪTĖNAS
6.
Kai ir dabar pvz. skaitai mūsų istorijas, ge

ografijas ar vietomis traktatus, tai kartais ran 
di pvz. kokio svarbaus istorinio įvykio vietos 
vardų, pvz. Damulinde, Dzintere, Kokanois, 
Succase, Viskiautai, Vorskla (kartais jų nė 
nevieni), ir stakt. Turi krapštinėtis, jieškoti 
ir kartais net galiį nenutuokti, kaip ir kur 
jieškoti. O dar nuostabiau, kai jauste jauti, 
kad ir anokio kokio veikalo autoriaus tie to
kie Damulindės Lenevadenai.. 
nebus buvę pasistengti geografiškai lokalizuo
ti ir kaip reikiant išsišifruoti. Net ir enciklo
pediniai veikalai kažkodėl mėgsta permegsta 
tokias skaitytojui nieko tikra nesakančias ben
drybes. Arba, čia turėjome Žirmūnus, o girdi 
juos atsidūrus Gudijoje. Gi iš žirmūninių dis
tancijų ir krypčių aiškiai pamatai, visą jų pra
eitinę ir dabartinę situaciją, o aplink juos jo
kios minskinės - dnieprinės Gudijos nerandi.

Lietuva nėra „kišenė” ar ir tik kokia len
kiškos įtaigos „Konvensčizna". Jau seniai į 
praeitį yra numarmėję šitokie juokingi ir nie
kuo nepagrįsti manymai. Kas autoritetiškai ir 
kiek galint autentiškiau pasišovęs yra byloti 
apie Lietuvą, apie Lietuvos valstybę (senąją ir 
atstatytąją), arba net apie savo apylinkę (Kiek

viena apylinkė turi savo toliausią ir tolimą pra
eitį, vakar dieną ir dabartį.), arba baltus, tam 
tarp kitko reikia nuolat net įvairių laikų ir viso
kių politinių konjunktūrų žemėlapius tyrinėti ir 
lyginti. Vien paveikslai šitame darbe dažnai 
nieko nepadės. Kitaip, ---  tebus lengvutis ber-
gždutis flirtiškas pašnekesys (toliau čia išminiu 
dabartiniais „patriotiškais” ir pretenzingaic 
įvardais:) baliuje, piknike, parėję, kadilake ar 
rezidencijoje, kurioje prie prie žemės prisigū
žusių staliukų visiems viskas net daugiau, ne
gu aišku.

13. Padauguvio Lietuvos, Lietuvos Šėlos 
ypač rytinės dalies, Švenčionių žemės, Vilniaus 
krašto net ir į rytus Lithuania Propria rytinės 
ribos link, Gardino srities vienašakniai dvi
skiemeniai ir daugiaskiemeniai vietovardžiai la
bai mėgsta turėti moteriškos, giminės galūnes: 
vienaskaitos -ė ir daugiskaitos -ės. Bet negali
me pasakyti, kad kitos baltų žemės dalys netu
rėtų tokių vietovardinių galūnių: turi, bet ne
palyginti rečiau. O tokia mūsų Žemaitiia ir nvz. 
Padauguvio Lietuvos kaimynės Latvijos Šėla 
bei Latgala vėl gali pasigirti vietovardine ga
lūne -ė. Pačioje .žemaitiškiausioje” Žemaitijo
je nesvetima ir galūnė -ės. Vietovardinių ga
lūnių ir net priesagų bei priešdėlių atžvilgiu 
kas sritis turi savo būdingų polinkių. Pagal ko
kių galūnių, priesagų ir priešdėlių geografinį su 
sibūrimą baltų žemė lig šiol dar nėra ištisai su
silaukusi tyrinėjimų galutinių rezultatų, statis
tikų, schemų ir rūšinių žemėlapių. Kai tas dar
bas baltų, ne svetimųjų, bus padarytas ir su
kontroliuotas, tada pvz. ir baltų bei Lietuvos, 
M. Lietuvos, Lietuvos valstybės, Latvijos vals
tybės istorijose bus rasta dar daug didesnių 

naujienų, ir tuo būdu bus susilaukta užvado 
pačioms istorijoms vielomis pataisyti, vieto
mis praplėsti, vietomis kitokių aspektų numa
tyti.

Rytiniai vietovardžiai su galūne -ė: Akme
nė, Akmenynė, Beržė, Drūkšė, Gaidė, Gulbė, 
Ikaznė, Juodė, Juodynė, Kačergiškė, Kalinkiš- 
kė, lat. Kalkūne ---  liet. Kaukonys, Kimsė, Ki
ne, Kliavinė, Mariūgė, Morinė, Nemėžė, Paba
rė, Pakretonė, Palūšė, Pasamanė, Pašaminė, 
Pažeimenė, Raudinė, Rimšė, Sėlė, lat. Silene 
— liet. Šilinė, Smėlynė, Sudervė, lat. Švente, 
Tilžė Užberžūnė, Vokė ir kt.

Rytiniai vietovardžiai su galūne -ės: Armo- 
niškės, Čiudeniškės, Dieveniškės, Eišiškės, Grau 
žiškės, Jurotiškės, Kauleliškės, Lavoriškės, Lip- 
niškės, Liutavariškės - Lentvaris, Mikališkės, 
Nestoniškės, Radivoniškės, Raistiniškės, Sur- 
viliškės (o Kėdainių aps. Surviliškis),, Tabo- 
riškės, Žadiškės ir kt.

Išvada. Padauguvio Lietuva, taigi ir Bras- 
lavo apskritis bei Rimšės ruožas, ir dėl vieto
vardinių -ė -ės galūnių betarpiškai priklauso vi
sai rytinei Lietuvai, taigi ir Lietuvos valstybės 
rytinei juostai. Jokie mūsų kaimynai slavai ši
to vietovardinio reiškinio vietovahdžiams ne
turi. Taigi nėra ir jokio reikalo jieškoti pvz. 
Gudijos - Bielorusijos ten, kur jos nė negali 
būti.

Jau kitas reikalas — durklo varymas į krū
tinę baltui, jam užgriūvančioji okupacija ir nu- 
garsėjęs rusiškai mongoliškas ,,byt’ po šernu ! = 
taip privalo būti!“. Tiesa — savo keliu, o ,,byt’ 
po šernui” — vėl savo keliu. Tiesa ištveria, o 
toks ,,byt’ po šernu!“ tėra barbarų krioks
mas įsiūtyje ir neviltyje.

14. Dviem straipsniais — „Padauguvio Lie
tuva“ ir šiuo — bent kiek supažindinau skai
tytojus su gerokai užmiršta Lietuvos valstybės 
žeme, o tų primirštų žemių, kas be ko, yra ir 
daugiau. Čia nebuvo duota koks pabaigtinis 
raštas, istorija, etnografija ar geografija, bet tik 
žinoti pravartus bruožai, kuriais gal vietomis 
ir neįprastiniu būdu buvo pažvelgta į savo šalį, 
skaitytojams .atitinkamai ir nuoširdžiai prista
tytą.

Prie tokių straipsnių būtini žemėlapiai. Jų 
čia pasigendama. Pagaliau, gal gi esama ku
rių mūsų įstaigų ir juos ruošiančių. Bet kaž, jei 
visuotinė daugiametė tyla.

Okupuotosios Lietuvos valstybės lietuviams 
tokios temos ir šitoks jų vystymas aiškinimas 
uždraustas iš Maskvos pakluonės. Carai draus
davo, dabar ,,to paties ducho” kiti carai drau
džia. Kas ten šitaip rašytų, tai Maskva tokį 
skelbtų Sov. Rusijos kolonizacinės imperijos iš 
daviku, ir tokiam ji pritaikytų „Stalino saulės 
konstitucijos” pačios sunkiausios bausmės para 
grafą ir straipsnį ligi sušaudant. Mes, laisvame 
pasaulyje gyvenantieji, privalome ir už savo 
pavergtuosius brolius dirbti ir rašyti prieš bet- 
kokios kolonizacinės Rusijos gersenius intere- 
resus ir prieš pačią tokią rusišką - velikorosiš- 
ką atgyveną, kokia yra Sov. Rusijos lipdytinė 
imperija. Viso pasaulio lietuviams, visam 
niekados slaviškam nebuvusiam Pabaltijui 
svarbu greičiau matyti Sov*. Rusiją nuo isto
rinės scenos galutinai nuėjus r ten visas tau
tas išvadavus savarankiškajam ir nepriklauso
majam gyvenimui be jokiausios baimės.

Pabaiga.
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KULTŪRWMfeCWIKA ^Trljos
VYTAUTO REMEIKOS 

DARBŲ PARODA 
tebėra Sheriton viešbučio 
(Peel gat., tarp St. Cathari
ne ir Sherbrooke) fojė. Kuk
liai ji padaryta ir teturi išsta
tytus 14 darbų, bet prieina
ma daugeliui žmonių, nes kie 
kvienas gali į viešbutį ateiti 
ir kiekvienas parodą pamaty
ti, nes visiems priėjimas lais
vas. Iš svečių knygos maty
ti, kad parodą žmonės lanko 
ir yra kitataučių, kurie ja 
yra susidomėję.

Mūsų dailininkas, Vytau
tas Remeika, nemačius jo kū 
rinių ilgesnį laiką, daro gerą 
įspūdį. Visais atžvilgiais jis 
yra padaręs didelę pažangą.

Kūrinių temos aiškios. Jos 
visos mintingos. Ir jos turi 
laiko dvasios nuotaikas. Ypač 
jo piešiamos žmonių figūros. 
Tačiau ir jo vaizdai taip pat 
mintingi. Juose slypi būties 
problemos. Susirūpinimas, 
skurdas, nežinia dominuoja 
nuotaikas.

Techniškai V. Remeika žy 
miai ištobulėjęs. Spalvų pa
naudojimas meistriškas. Per
spektyva gili. Darbo detaliais 
išbaigimas virtuoziškas. Bend 
ras įspūdis labai geras. Nors 
paroda nedidelė, bet verta lan 
kymo. jk.

V. JAKUBĖNO 
SIMFONINI MENUETĄ

Miami lietuviai ruošiasi išpil 
dyti Lietuvių dienos proga. 
Kūrinys, paduotas simfoni
niam orkestrui, sukėlė didelį 
susidomėjimą. Du dirigentai 
jį labai aukštai įvertinę ir pa 
siūlę išleisti ir, be to, padary 
ti ir fortepijoninę laidą.

ARCH. V. ŽEMKALNIS 
IR PAVOJUS ČIURLIO

NIO PAVEIKSLAMS
Nors Lietuvoje didžiuoja

masi, kad M. K. Čiurlionio 
muziejuje eksponuoti Čiurlio
nio darbai turi didelę, neįkai
nojamą vertę, bet jau ne pir
mas kartas nusiskundžiama, 
kad dailininko drobės esan
čios menkose patalpose. „Tie 
soje“ (nr. 120, geg. 24) rašo 
ma, kad tos Kauno patalpos 
su M. K. Čiurlionio paveiks
lais „neužtikrina ilgo ir sau
gaus šių paveikslų išlaiky
mo”. Esanti reikalinga spe
ciali temperatūra, šviesa, 
griežtas drėgmės režimas.

Neapsieita be. Miestų staty 
bos projektavimo instituto ar 
chitekto V. Žemkalnio pagal
bos. Jis padtarė specialaus 
priestato prie dabartinio mu
ziejaus projektą. Priestatas 
būsiąs 2 aukštų ir turėsiąs 
apie 400 kv. m ploto.

DAILININKAI 
TAMOŠAIČIAI,

kurie pastoviai mecenuoja 
daugelį kultūrinių darbų ir 
nuolat remia „Nepriklauso
mą Lietuvą“, dabar ruošia
mam vertingų dalykų paskirs 
tymui burtų keliu, paskyrė 
po paveikslą: ir dailininkė 
Anastazija Tamošaitienė ir 
dailininkas Antanas Tamošai
tis.

Kaip žinome, abiejų daili
ninkų praėjusiais metais vy
ko labai sėkmingos kūrinių 
parodos. Kiekvienas jų plačia 
jai lietuvių publikai įvairiuose 
JAV ir Kanados miestuose pa 
rodė savo kūrybos originalu
mą, už ką gavo aukštą pripa 
žinimą.

Gavę gražų Įvertinimą, dai 
lininkai dirba didiliu atsidėji 
mu ir nauju kūrybos pakili
mu. Dėkodami už vertingas 
dovanas lietuviškajai spau
dai, nuoširdžiai linkime sėk
mės tolimesnėje kūryboje.

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

J. Dovydaičio romanas 
„Žydrieji ežerai“, pasakojan
tis apie naujus okupuotos 
Lietuvos miestų žmones, sta
tybas ;

A. Venclovos eilėraščių 
rinkinys „Ar tu žinai tą šalį”, 
su S. Krasausko iliustracijo
mis, kelionės po Italiją įspū
džių motyvais;

J. Jakšto eilėraščių rinki
nys „Balti vidudieniai“, su
darytas iš trijų dalių — Al
kani langai, Žali žaibai ir Gy
venimo akys — romantinės 
svajonės, žmogaus siekimų ap 
dainavimas (matyti, kai ku
rie Lietuvos rašytojai bando 
išsilaužti iš užburtojo „socia
listinio realizmo” maišo, ra
šytojams užvilkto dar Stali
no kulto laikais) ;

Liūnės Janušytės feljetonų 
rinkinys „Iki pasimatymo“ 
Sena merga gyvena senais 
prisiminimais ir rašo apie se
nųjų valdininkų karjerizmą;

G. Oserovičiaus, žydų poe 
to poemų ir eilėraščių rinki
nys „Pažinimo medus“ — lie 
tuviškai.

K. Vorobjovo, ruso, gyve
nančio Lietuvoje, J. Apučio 
išversta į lietuvių kalbą kny
ga „Žuvę prie Maskvos” — 
pasakojimai apie karo dienas.

E. Kazakevičiaus knyga 
„Mėlynas sąsiuvinys“, versta 
J. Gurecko, skirta Lenino gy 
venimui;

A. Fedejevo romanas „Jau 
noji gvardija”, versta L. Ja
nušytės ;

E. Hemingvėjaus knyga 
„Žaliosios Afrikos kalvos“, 
pasakojanti apie Afrikos gam 
tos grožį ir didybę;

PUTINAS
BIRŽELIS

IS KUR TAS ULBĖJIMAS SMUIKŲ IR FLEITŲ?
IŠ KUR TAS SVAIGINANTIS ŠIIRDĮ ANDANTE? 
KAD TIK NENUTILTŲ, KAD TIK NEPRAEITŲ 
TAIP GREITAI BIRŽELIO SIMFONIJOS ŠVENTĖ!

TAČIAU TA NAKTIS TAIP TRUMPA NEMATYTAI! 
DAR ŽVAIGŽDĖS ZENITE SUŽIBTI NESPĖJO, 
O PAUKŠČIAI JAU BRĖKŠTANTĮ SVEIKINA RYTĄ, 
IR TOPOLIŲ LAPAI GUVIAI SUŠNARĖJO.

O AŠ DAR NENORIU NEI SAULĖS, NEI RYTO: 
NENORIU, KAD SUTEMŲ BURTAI PRAEITŲ. 
NURIMUS ŠIRDIS VISĄ AMŽIŲ KLAUSYTŲ 
BIRŽELIO SIMFONIJOS SMUIKŲ IR FLEITŲ.

T. Brezos, lenko, knyga, 
versta D. Juodelio, „Švento
sios Rotos tribunolas“—apie 
Vatikano gyvenimą, žinoma, 
bolševikišku požiūriu.

M. Jackevičius, „Brander- 
burgo Vartai“, Romanas, 
1964.

V. Kubilius, „Naujų kelių 
bejieškant“, 1964.

J. Rimantas, „Petras Rim
ša pasakoja“, 1964, iliustr.

Lietuvių Etnografijos 
bruožai, 1964, 683 psl. su 
iliustr. ir žemei, (išleido Lie
tuvos Mokslų akademijos is
torijos institutas).

VERSTINĖS KNYGOS
Okupuotoje Lietuvoje iš

leistos šios verstinės iš kitų 
kalbų knygos: Norvegų rašy 
tojo Juno Li „Kalnų vienkie
mis“, išvertė A. Jablonskytė- 
-Rimantienė; ruso G. Bakla- 
novo „Pėda žemės“, versta 
B. Kurkulio; japonų rašyto
jo Takeo Arisima romanas 

Išraiškinio šokio šokėja ir choreografė Birutė Vaitkūnaitė - 
- Nagienė Art teatre, Ville M arie pastate, su kitų šokėjų 
trupe pradėjo spdktaklius, ku rie bus kasdien 8 vai. vakaro, 
išskyrus pirmadienius. Tautiečiai kviečiami spektaklius 

aplankyti.

„Moteris“, išverstas P. Griš 
kevičiūtės.

KERAMIKA
PRADEDA PIRMAUTI
Iš 120 parodos dalyvių 

1964 metais 40 buvo kerami
kai, rašo „Literatūra ir Me
nas“. Iš tokio konstatavimo 
galima spėti, kad partija ir 
cenzūra mažiau moka prie ke 
ramikų kabintis, dėl ko daili
ninkai keramikai turi laisves 
nes sąlygas, todėl keramika 
ir pradeda ryškėti. Laikraš
tis sužymi visą eilę pasižy
minčių keramikų. Sėkmės 
jiems.

• Gegužės 23 d. Vilniuje įvy 
ko vienuoliktoji miesto dainų 
šventė, kurioje buvo svečiai iš 
įvairių sovietinių respublikų 
ir dvi „pažangios” JAV veikė 
jos K. Karosienė ir M. Kava 
liauskaitė. Buvo atlikta S. 
Vainiūno „Daina apie plačią
ją žemę“.

VEDA D R. GUMBAS

NAPOLEONAS VILNIUJE
. . 1812 metų kare Napoleo
nas į Rusiją ėjo per Kauną ir 
Vilnių. Kaune nuo to laiko, 
kai Napoleono kariuomenė 
kėlėsi, brisdama per Nemu
ną prie Jiesios žiočių, o Na
poleonas ją stebėjo iš aukšto 
Nemuno kranto, ta vieta lig- 
šiol vadinama Napoleono kai 
nu.

O Vilniuje Napoleonas bu 
vo susidomėjęs Šv. Onos go
tiška bažnyčia ir Vilniaus 
universitetu. Jis priimė Vil
niaus universiteto profesorių 
delegaciją, kuri jį kalbino dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo. Sužinojęs, kad pro 
fesorius Sniadeckis dėsto che 
miją, Napoleonas ironiškai pa 
klausė:

— O kokią chemiją jūs dės 
tote?

— Na gi tą pačią, kokia 
yra dėstoma Paryžiuje, — at 
sakė Sniadeckis, ir Napoleo
nas daugiau jo neklausė.

KYLANTIS MODERNUS 
LIETUVIŲ 

KOMPOZITORIUS
Darius Lapinskas.

Pradėjęs muzikos mokytis 
pas komp. St. Gailevičių Vo
kietijoje, tęsęs studijas pas 
komp. J. Kačinską Ameriko
je, gilinęs kompozicijos moks 
lūs Bostono konservatorijoje, 
vėliau Vienos akademijoje, 
Aukštojoje Stuttgarto muzi
kos mokykloje, dabar jau 
yra pasireiškęs kaip gabus 
modemus kompozitorius.

Tuebingeno skrajojančiam 
teatrui jis rašo spektakLams 
palydimąją muziką, o Stutt
garto operoje dirba kaip ope
rų paruošėjas. Greta to, jis 
laisvai komponuoja: dabar ra 
šo operą M. Gorkio dramos 
tekstui „Dugne“ — Na dnie. 
Jau yra parašęs stambesnių 
kūrinių: jo Kompozicija „Ha 
iku“ pagal japonų poezijos 
motyvus buvo išpildyta per 
Kopenhagos radio ir moder
niosios muzikos festivaly 
„Damštate, o rudenį Stutt
garto Eberhart bažnyčioje 
bus išpildytas jo vargonų kon 
certas su orkestru.

Darius Lapinskas yra pa
rašęs muzikos ir balso solis
tams.

NAUDINGAS MUZIKOS 
LEIDINYS

JAV Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Fondas išleido

Nukelta į 5-tą psl.

ŠYPSNIŲ AKIMIRKOS
„Gyvenimas trumpas — 

naudokis proga“, — sužyzė 
musė krisdama į karštus bars 
čius.

* * *

„Aš galiu išgarsinti bet ku
rį menininką“, — gyrėsi gar
siakalbis, — „nes manęs visi 
klausosi“.

* * *

Niekad ir nieku nepaten
kintas pilietis barėsi, kad ir 
Saulė turi dėmių. . .

— Teisingai sakai, — jam 
pritarė degla kiaulė, — dėl 
to ir aš nelygiai nudegiau. . .

* * *

Plunksna reiškė nepasiten
kinimą :

— Aš rašau šedevrus, o 
žmonės liaupsina mano savi
ninką. Pamanykite!..

— Neišmanėliai! — prita
rė piešelis.

— Labai man įdomu, ku
ris iš mudviejų bus padėtas į 
muziejų, —- aš ar jis? — ne
rimo plunksna.

* * *

Šmitas skundėsi draugui:
— Pamanyk, rašytojas X 

savo romanui panaudojo ma
no pavardę!

— Tokių pavardžių juk 
daug yra. . .

— Taigi. O rašytojas X pa 
naudojo tiktai mano!

* * *
— Aš gi tėvas! — karščia 

vosi tūlas vyras.
— Tėvas tu tai tėvas, bet 

ar ne matai, kad tėvu tapti 
daug lengviau, negu juo bū
ti. . .

* * *
Teisėjas patarė bičiuliui:
— Gerai pagalvok, už ką 

stoji, kad nereikėtų už jį atsi 
sėsti. . .

* * *

— Protekcija svetimas, ne 
lietuviškas, žodis, bet mano 
bosas, Antanas Sniečkus, ne
paprastai jį įsisavino, — aiš
kino amerikiečių ekskursijai 
Justinas Paleckis.

* * *

— Bimba taip mažai yra 
nusipelnęs, kad norint sustip
rinti jo autoritetą, jam reikė
jo būtinai duoti garbės dak
taratą, kaip kad ir Žiugždai 
buvo duotas, — aiškino Kor
sakas Baltučiui. . .

* * *

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
33. 

KETVIRTOJI DALIS
... Apie saulę reikia daug kalbėti 
tokiu metu, kada ji apsiniaukia 
ir vis mažesnis matos saulės kraštas, — 
pats žodis saulė braunasi į posmą.
Ir ne kalbėti — saulę reikia šaukti 
vardu kaip motiną, kada ji miršta, 
ir ašarom patvinę akys nebemato 
aplinkui saulės. Dar nemirki saule!

E. Mieželaitis.
1.

Nuo pat aušros migla neperregima skraiste dangstė Vnu
kovo aerodromą. Laukiamosiose salėse kaupėsi vis daugiau 
keleivių. Ankstyvieji reisai, išskyrus Tolimuosius Rytus, bu
vo vienas po kito atidėliojami. Tvarkaraštyje įsižiebdavo ir 
vėl gesdavo aerouostų pavadinimai, keitėsi skaitmenys.

Ties grafa, žyminčia Vilnių, antrą kartą sumirgėjo besi
keičiantys skaitmenys. Reisas atidedamas valandai ir dvide
šimčiai minučių.

Lauritėnas sėdėjo nuošaliame salės kampe ir, pasistatęs 
tarp kojų lagaminą, stebėjo monotonišką aerostoties gyveni
mą. Didėjantis laukiančiųjų būrys prie tvarkaraščio, suneri
mę žvilgsniai, nukreipti į bėgančius šviesoraščio skaitmenis,— 
visa tai jam dabar priminė lošimo namus.

Štai jaunų žmonių pora — gal būt, jaunavedžiai — jau 
kuris laikas neatitraukdami akių su viltimi žiūri į tvarkaraštį. 
Ten, be abejo, yra ir jų laukiančio miesto pavadinimas. No
vosibirskas ar Celinogradas. O g.al Taškentas, Alma-Ata. . . 
Vis vien — tūkstančiai kilometrų. Argi jau taip svarbu vie
na, dviem valandom vėliau pasiekti kelionės tikslą? Ir visgi, 
vos tik sumirguliuoja pasikeičiantys skaitmenys, akyse šviesa 
gęsta, veidai pastebimai ima niauktis. Vėl laukimas. . . Bū
sena, su kuria labai nelengva susitaikyti.

Monotoniškas balsas iš garsintuvų tebekartojo: „Reisas 
numeris. . . atidedamas iki. . . valandos. Reisas numeris. . .”

Pagaliau atsidarė trasa į Kijevą.
Išskrido lėktuvai į Kuibyševą, į Gorkį.
Pro salės duris ir langus į vidų ėmė skverbtis stiprėjan

tis motorų gausmas. Lauritėnui liko laukti dar pusvalandį. 
Nežiūrint pagyvėjusio judėjimo augančio lėktuvų riaumojimo, 
vis atkakliau ėmė jį snaudulys.

Taip ir liko neišmiegota naktis.
Pasibaigus visasąjunginiam pasitarimui, jis su architektų 

būreliu ėjo vakarieniauti į „Maskvos“ restoraną. Vakarienė 
užtruko. į viešbučio numerį Paulius grįžo jau gerokai po 
pusiaunakčio. Nuo išgertos kavos ir triukšmingo pokalbio 
ilgai neėmė miegas. Atminty šmėkščiojo atskiri pasitarimo 
epizodai, kalbų nuotrupos. Ir juo labjau Lauritėnas stengėsi 
vyti mintis šalin juo atkakliau skverbėsi jos į sąmonę. Paga
liau Paulius suprato kad vis tiek nebeužmigs, o jeigu ir su
imtų snaudulys priel pat rytą, tai vargu ar bepajėgtų laiku 
pabusti.

Taip, dabar visiškai buvo aišku, kad kalba eina ne apie 
trumpalaikę kompaniją ir ne vien apie statybos kainų atpigi
nimą. Ėjo kova už naujus architektūros principus.

Veltui Lauritėnas stengėsi šiame polemikos sūkuryje ras
ti savo vietą. Jis visa širdimi pritarė didžiuliam dėmesiui, 
kurio pagaliau susilaukė gyvenamųjų namų statyba. Sutiko, 
kad reikia atsisakyti fasadinių magistralių, pridengiančių su
jauktus kvartalus ---- be erdvės, be oro. Nieko neturėjo jis ir
prieš gyvenamų namų statybos tipizavimą, industrializaciją, 
ekonominį režimą. Ir visgi. . . Ir visgi, kuo dėtas čia architek
tas - menininkas? Apskritai architektūra kaip menas, susifor
mavęs šimtmečiais?

Novatoriškumas. . . D argi iš pasitarimo tribūnos vieni 
šį žodį ištardavo santūriai ar net su atviru skepticizmu, kiti — 
kaip kūrybinės minties atgimimo simbolį, kaip priešnuodį kū
rybinei rutinai, sustingimui. Vieni jį tik deklaravo, kiti ban
dė konkretizuoti, vadindami tai plokštumų ir proporcijų me
nine kalba. Visa šita anaiptol nebuvo nauja Lauritėnui. Ne
jučiomis prisiminė studijų metai, naivus susižavėjimas konst
ruktyvizmu. Bet tuomet jis turėjo vienintelį kriterijų: gražu. 
Nuoširdžiai tikėjo ir atkakliai gynė ,,L’ art pour 1’art”1) šūkį. 
Reikėjo daug pastangų ir nemaža laiko, kol visa tai išgaravo 
iš galvos.

’) Menas — menui (pranc.):

Ir dabar, kada taip sunkiai, per skausmą ir nepasitenkini
mą savimi įskiepytas tikėjimas tarybinės architektūros mokyk
la prigijo, įsitvirtino kai spėjo išnykti randai, ---- vėl viskas
pakibo ore. . . O jeigu ši   plokštumų ir proporcijų   kal
ba pasirodys nebyli? Iki šiol aistrinai ją gynė tie, kuriems 
mažiausiai rūpėjo architektūros idėjinė kryptis, jos' monumen
talumas. Patys aktyviau neįsijungę į darbą, jie bevelijo kriti
kuoti. Tiesa, buvo kelyje ---- kuriuo užtikrintai, nesižvalgy
damas į šalis jis žengė ---  ir žmonių l>e skonio, ir karjeristų,
ir paprasčiausių shaltūrininkų. Jų projektai badė Pauliui akis. 
Pykino kai kada vadovų nuolaidžiavimas norintiems pasipi
nigauti. Bet kur ir kada viso šito nebuvo? . .

„O visgi daugelis apsidžiaugs, įžiūrėdamas čia savo per
galę. . . ---- pagalvojo Lauritėnas, ir nuo tos minties pajuto
slegiantį sunkumą. ---- Kodėl? Kodėl jie teisūs? Kad netikėjo,
nepritarė, šaipėsi? Vadinasi neteisus aš? Ir aš, ir kiti, kurie 
tikėjo. Kurie kovojo su beidėjiškurnu, keliaklupsčiavimu 
prieš Vakarus. . .“

Jam skaudu buvo apie tai mąstyti, bet negalvoti ---- taip
pat negalėjo.

Lauritėno mintis pagaliau nutraukė balsas iš garsintuvo:
„Po dešimties minučių išskrenda lėktuvas Maskva ----

Vilnius. Reisas numeris. . . Keleiviai, vykstantieji maršru 
tu. . . prašomi. . .“

Jis pasiėmė lagaminą ir išėjo į aerostoties peroną.
Būrelis išskrendančių jau lūkuriavo netoli vartų. Tarp 

jįj nebuvo nė vieno Pauliaus pažįstamo. Architektai, dalyva
vę pasitarime arba likosi su reikalais Maskvoje, arba, ne per 
daug pasitikėdami oru matyt, nutarė grįžti traukiniu. Lauri
tėnas nužvelgė betonuotoje aikštėje stovintį lėktuvą ir ne be 
džiaugsmo pagalvojo, kad po keleto valandų jis bus Vilniuje.

Gaila, kad iš vakaro nepaskambino Aldonai. Gal ji 
kaip tik šį rytą laisva ir būtų galėjusi atvažiuoti į aerodromą? 
Bet ir vėl suabejojo: lėktuvas vėluojasi; sėdėtų ji ten ir ner
vintus!. Arba nesulaukusi grįžtų į miestą. Paskui nepasiten
kinimas, sakytum, jis kaltas, kad negalėjo atskristi laiku. . .

Ir visgi, pagalvojus apie Aldoną, nrūtinėje tarsi kas bū
tų skaudžiai suspurdėjęs. Šį jausmą nešėsi jis netgi lipdamas 
svyruojančiu „trapu“.

„Dar trys valandos ir būsiu ten. . .” — lyg pats save 
ramindamas, vėl pagalvojo Lauritėnas.

Bus daugiau.
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MOKSLAS IR TECHNIKA
2.
HIPNOZĖ GYDYMUI
Pakanka pirmosios arba 

antrosios hipnozės stadijos.
Teko stebėti vieną ligonį, 

kuris kelias dienas negalėjo 
kalbėti. Jam buvo sukelta pir 
moji hipnozės stadija, kurios 
metu jam buvo autoritetingai 
įtaigojama: „Tarkite „a“, 
garsiau, dar garsiau“. Ligo
nis po tokių pastangų paga
liau tyliai ištarė garsą „a“. 
Toliau jam buvo liepta gar
są „a“ tarti vis smarkiau ir 
smarkiau. Pasisekus su gar
su „a“, toliau buvo liepiama: 
„Ištarkite „i“, garsiau, dar 
garsiau“. „Dabar sakykite 
savo vardą, pavardę, ištarki
te dar garsiau“. Pakako vie
no hipnozės seanso, ir ligonis 
prakalbėjo.

Viena mergina keturius 
mėnesius sirgo nuolatinio žag 
sėjimo liga, kuri buvo veltui 
mėginta gydyti įvairiais vais 
tais. Jai buvo sukeliama ant
roji hipnozės stadija. Hipno
zės metu ji buvo gydoma to
kia įtaiga: „Sulaikykite žag
sėjimą, matote, žagsėjimas 
mažėja, dingsta“. Po kelių 
hipnozės seansų liga praėjo.

Vienai jaunai ligonei nie
kaip nebuvo pagydomas pusę 
metų trunkąs kojų isterinis 
paralyžius. Ligonei buvo su
keliama pirmoji hipnozės sta 
dija ir paskui autoritetingai 
įtaiguojama: „Atsistokite,
tvirčiau, dar tvirčiau“. „Mė
ginkite eiti, platesniais žings 
niais, dejr platesniais“. Po ke 
lių hipnozės seansų ligonė pa 
gijo.

Yra daug ligų, kurių viena 
hipnozė nors ir neįmanoma iš 
gydyti, bet galima daug pa
dėti, pavyzdžiui, gydant sk
randžio ir tulžinės žarnos 
opas, hipertoninę ligą, dusui 
lį, širdies ligas. Šių ligų atve
ju gydymo komplekse hipno 
zė tėra pagalbinė priemonė, 
pagreitinanti gijimą, sumaži
nanti komplikacijas. Hipno
zės būdu galima gerai nura
minti labai bijančius operaci
jos, dantų traukimo, gimdy
mo. Hipnoze daug galima pa 
dėti alkoholikams, neuroti- 
kams, mikčiojantiems, besi
šlapinantiems vaikams į lovą 
ir visokiems kitokiems ligo
niams.

Hipnozę galima taikyti ir 
chroninių organinių susirgi

M. MAČIUKAS į 

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS $
ft 

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS ft 
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS | 

Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. X 
Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. ft

79 ir 81 St Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

SIUNTINIAI |
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją ft 

ft ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per ft 
| JANINĄ ADOMONIENĘ!. |

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville Si. Laurent,
$ Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940 ft

mų atsitikimais. Nors hipno
zė tų susirgimų neišgydo, 
bet ligonio būklę palengvina, 
sumažina jo vidines kančias, 
suteikia dvasinio tvirtumo.

Paprastai ligoniams būna 
nesuprantama, kaip galima 
būti hipnozinėje būklėje, tu
rint sąmonę ir vien nuo žo
džių pajusti palengvėjimą. 
Pirmasis šį reiškinį išaiškino
I. Pavlovas, pasiremdamas 
garsaus mokslininko prof. N. 
Vedenskio atradimu, kad, 
prieš užmiegant naktiniu mie 
gu, per keletą sekundžių ne
pastebimai praeinamos įvai
rios įmigimo fazės, kurias hi 
pnozes metu galima gauti at
skirai ir ilgą laiką. Skiria
mos keturios įmigimo fazės, 
bet hipnozei didžiausią reikš 
mę turi antroji, paradoksinė, 
įmigimo fazė.

HIPNOZINIO MIEGO 
METU

žymiai padidėja įtaigingu- 
mas, pasidavimas gydytojo 
žodžiams, kas sudaro pagrin
dą hipnozę taikyti gydymui.

Paradoksinėje (graikų kal
bos žodis para — prieš, doxa
— nuomonė, vadinasi, prieš
tara) įmigimo fazėje smege
nys neįprastai reaguoja į 
aplinkinius dirgikliu u. Pavyz 
džiui, be jokios kritikos pasi
duodama žodžiams, o visai ne 
kreipiama dėmesio' į tvirtus 
išorinio pasaulio dirgiklius: 
užhipnotizuotajam duodama 
graužti žalia bulvė ir įtaigo
jama, kad jis valgo apelsiną-
— bulvės realus skonis para
doksinėje įmigimo fazėje ne
bejaučiamas, o žodžiais suke
liama fantazija virsta tikrove
— juntamas įkalbėtas apelsi
no skonis. Visa tai vyksta pa 
prastoje fiziologinėje smege
nų žievės paradoksinėje įmi- 
fimo fazėje, kai besąlygiškai 
{tikima žodžiams.

UŽHIPNOTIZUOTASIS 
TVIRTAI TIKI

Užhipnotizuojamam sako
ma, kad jis girdi muziką, ir 
jis ją girdi, nors kambary vi
siškai tylu; sakoma, kad jis 
mato vilką, ir jis jį mato; sa
koma, kad pridedama įkait.n 
ta vinis, ir jis junta degini
mą, kartais net iššoksta nu
deginimo pūslikė, nors vinis 
šalta; sakoma, kad plaktuku 
jam trenkiama į nugarą, ir 
po kiek laiko pasirodo mėly
nė, o tuo tarpu plaktukas te-

SKAUTIŠKOJI 
INFORMACIJA

Norima padidinti skautų ir 
skaučių eiles. Jaunimas, ku
ris dar nepriklauso šiom or
ganizacijom nuoširdžiai kvie
čiamas į skautišką stovyklą 
(prie Lac Sylvere rug. 1 — 
16 d.). Registracijas stovyk
lai priima Eimutis Te'kutis: 
366-9576, ir Aušra Lukoševi- 
čiūtė: PO 8-0322.

Yra galimybė drobines lo
veles ir miegojimui maišus 
pirkti papigintai, iš sandėlio. 
Geresnės rūšies lovelės kai
nuoja $6.64 ir maišai $7.98. 
Kas norėtų šia proga pasi
naudoti, prašomi pranešti Da 
nai Zubaitei, 365-0224, šios 
savaitės bėgyje.

Kiekvienos dienos progra
ma bus išdalinta vadovams, 
kad jie galėtų iš anksto pasi
ruošti ją atitinkamai išpildy
ti. Skautas vytis Algis Ru- 
diinskas renka medžiagą sto
vyklos dainorėliui.

Praeitą savaitgalį stovyk
los štabas lankėsi stovyklavie 
tėj ir parinko skautų ir skau- 

- čių rajonus, vėliavos ir spor
to aikštes, virtuvės ir laužo 
vietas. Išvykoj dalyvavo ka
pelionas Tėv. J. Vaišnys, S.
J., tuntininkė Dr. I. Gražy
tė, skaučių stovyklos progra
mos vedėja I. Lukoševičienė, 
3 vyrskautės ir 3 vyčiai.

— Kinai atmetė rusų daly 
vavimą Afrikos - Azijos vals
tybių konferencijoj, kaip Eu
ropos valstybės.

<9x^x^x^x^x^x^x<^x^x^5>v.<5-x<^-

buvo švelniai pridėtas. Para
doksinėje fazėje nervų siste
ma išsilpnų dirgiklių — žo
džių suorganizuoja stiprias 
reakcijas, o stiprus realus dir 
giklis (kramtoma žalia bulvė, 
šalta vinis ir kt.) smegenų 
žievės paradoksinėje fazėje 
nuslopinamas.

Bus daugiau.

PADĖKA
Aukščiausiajam nelauktai 

pašaukus amžinybėn mano 
brangų Tėvelį, Petrą Stalio- 
nį, nuoširdus ačiū draugams 
ir pažįstamiems iš arti ir toli 
už paaukotas Šv. Mišias, gė
les, pareikštas užuojautas, ve 
lionies lankymą laidotuvių na 
muose, gausų dalyvavimą pa 
maldose laidotuvių dieną ir 
palydėjimą į kapines.

Gili padėka tautiečiams, 
kurie, nešė Tėvelio karstą.

Ypatinga mano padėka 
Vancouverio Bendruomenės 
Valdybai už pranešimą tautie 
čiams apie netikėtą Tėvelio 
mirtį.

Šio Jūsų nuoširdumo nie
kuomet neužmiršiu.

Antanas Stalionis.
tHMMBESOSKB

I JOE’S BUTCHERY & GROCERY I 

| J. LAURINAITIS ft
ft ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. ft
ft ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ ft 
ft DEŠRŲ GAMYBOJE. ft
ft VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS, ft 
ft PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO & 
ft DALIS. ft
ft 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. ft

MOWT
BANKO „LITAS“ 

REIKALAI
Svarbus pranešimas na

riams. Pagal paskutiniojo me 
tinio susirinkimo nutarimą 
nuo šių metų birželio mėn. 
30 d. dividendai už indėlių 
(šėrų) sąskaitas bus skai
čiuojami tik kartą per pus
metį, todėl to pusmečio laiko 
tarpyje išimtos arba įdėtos 
sumos iki galo metų neduos 
dividendų. Ryšium su tuo vi 
si nariai prašomi atatinkamai 
perkilnoti savo santaupas, 
būtent:

1) Perkelti iš indėlių sąs
kaitų į einamąsias sąskaitas 
tas sumas, kurių nenumato
ma išlaikyti iki galo metų, 
kadangi už ein. 4% palūka
nų skaičiuojami kas mėnesį. 
Ir priešingai, kas nori dau
giau turėti pinigų indėlių sąs 
kaitose, iki šio mėnesio galo 
juos reikia perkelti iš ein. sąs 
kaitų į indėlių sąskaitas, už 
kurias mokama 4,5% dividen 
dų.

Perkėlimai galima daryti 
bet kuriuo metu per visą šį 
mėnesį nenustojant dividen
dų ar palūkanų, kadangi per
kėlimai bus surašyti birželio 
mėn. 30 d. data.

2) Naujas santaupas po lie 
pos mėn. 1 d. patartina dėti į 
ein. sąskaitas, net jeigu jos 
skirtos pastoviam laikymui 
„Lite“, jas perkeliant į indė
lių (šėrų) sąskaitas gale me
tų. Šitaip darant jos duos 4 
% palūkanų, taigi tik $ 2.50 
mažiau ant vieno' $1,000 per 
pusę metų, lyginant su indė
lių sąskaitomis.

3) Naujiems nariams ir to 
liau dividendai ir palūkanos 
už jų santaupas bus mokami 
nuo sekančio mėn. 1 d. po są 
skaitų atidarymo.

Šitais reikalais artimoje at 
eityje visi nariai, kurie dar 
neturi einamų sąskaitų, gaus 
„Lito” aplinkraštį ir ein. sąs
kaitų knygutes. Jų gavimas 
nereiškia sąskaitos atidary
mo ir iš jų negalima rašyti 
čekių kol narys nieko į ją įdė 
jęs arba pervedęs iš savo in
dėlių sąskaitos. Pr. R.

NESKLANDUMAI DĖL 
QUEBECO ESKIMŲ

Quebeco šiaurėje gyvena 
apie 2,500 eskimų, dėl kurių 
provincijos valdžia tarėsi su 
federaline, ir sutarė: savival- 
dybiniais eskimų reikalais rū 
pinsis Quebeco provincija, o 
sveikatos, mokyklų, sociali
nio aprūpinimo reikalai palie 
kami federaliniai valdžiai. 
Bet sutarta, kad susitarimas 
paliekamas iki galutinio su
sitarimo. Tačiau federalinė 
valdžia neišlaikė susitarimo 
ir iš to kilo konfliktas.
• Žilinskaitės Vytautės hu
moreskų ir feljetonų knyga 
„Ideali žmona“ išleista 225 
tūkstančių tiražu rusiškai.

Kiekvienas nori savo trumpas atostogas praleisti | 
gražiausioje ir geriausioje vietoje.

CAPE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji vieta, o 
OSTERVILLE MANOR

savin. Juozas Kapočius 
yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko geriausias 

poilsiui sąlygas.
Vasarvietė atidaryta nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d. 

Užsakymus siųsti: Osterville Manor, Inc. West Bay Rd., ;
Osterville, Cape Cod, Mass.

Telefonu kreiptis: iki birželio 23 d. So. Boston, Mass. ;
ANdrew 8-7730 (nuo 9 vai. iki 4 vai. p.p.) ir Dorchester, 

Mass. 282-2759 (bet kuriuo laiku), o po birželio 23 d. — 
vasarvietės telefonu — Osterville, Mass. G Arden 8-6991.

KULTŪRINĖ KRONIKA...
Atkelta iš 4-to pusi.

gaidų fortepijonui rinkinį, pa 
vadintą „Lietuviškos Muzi
kos Rinktinė Fortepijonui“ I 
dalis. Angliškai: Selection of 
Lithuanian Music for Piano. 
Laidinį paruošė VI. Jakubė- 
nas, Al. Šimkus ir J. Zdanius. 
Leidinį paruošė VI. Jakubė- 
nados lietuvių antrosios Dai
nų šventės Vykdomojo komi
teto skirtomis lėšomis. Tai 
yra JAV Kult. Fondo leidi
nys Nr. 12. Kaina 2 dol., ad
resas leidiniui užsisakyti: J. 
Eertašius, 5348 S. Telman 
Ave., Chicago, Illinois, 60632, 
USA.

Turinyje yra du skyriai — 
pedagoginis ir koncertinis. 
Pedagoginiame skyriuje yra 
šie suminimų autorių dalykai: 
Br. Budtiūno — Graži tėvy
nė mano, Motulė mane barė 
ir man patinka J. Bertulio 2 
Bitonaliniai veikaliukai ir Ar
kliukas 4 rank., J. Gruodžio- 
Ėsk, karvute I d., G. Gudaus 
kienės — Stilizuotos liaudies 
dainos, ir Lapės šokis, VI. Ja 
kubėno — Žygiuojame, V. 
Kerbelio — Tėvynės ilgesys, 
D. Lapinsko — Zuikelio lai
dotuvės, Ilgesys ir Jonukas 
pramuštgalvis, St. Šimkus— 
Paukštužėli skrajūnėli, Al
gio Šimkaus — Prisiminimas,
J. Zdaniaus — 3 Pabaltiečių 
liaudies šokiai, J. Žilevičiaus 
2 Fugetes, Sės. M. Bernar
dos — 3 Liaudies šokiai 4 
-rankom.

Koncertinėje dalyje yra:
K. V. Banaičio — 2 Variaci
jos iš „Sutemos giesmės ir vi
zijos, M. K. Čiurlionio — 
Preliudas, ir Dvi pjesės, J. 
Gruodžio — Rytiečių šokis, 
VI. Jakubėno — 2 šokiai iš 
baleto „Vaivos juosta“, V. 
Jančio — Vizija, D. Lapins
ko — Pantomime, St. Šim
kaus — Scherzo.

Leidinys kultūringai išleis 
tas, gražus. Leidinys naudin
gas, ypač jaunimui, besimo
kančiam fortepijono.

Leidinį galima gauti ir per 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
redakciją: 7722 George St., 
La Salle, P. Q., Canada.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

• Rašytojui ir pedagogui 
Marcelinui Šikšniui - Šiaulė
niški ui sukakus 90 metų am
žiaus, okupuotos Lietuvos va 
dinamoji aukščiausioji taryba 
suteikė jam „nusipelniusio 
kultūros veikėjo garbės“ var 
dą. Tokių ir panašių vardų 
okupantas nesigaili ir tuo da
ro sąlygas, kad tie žmonės, 
nors ir nenorėdami būti suriš 
ti ir nereikalingi tokių vardų, 
bet verčiami už juos bent dė
koti.
• Dail. R. Bukausko darbų 
parodoje, kurios atidarymui 
dr. H. Nagys skaitė paskaitą 
apie modernųjį meną, pirmą
ją dieną buvo išpirkta 10 kū 
rinių iš 37 išstatytų.
• Lietuvos dainų ir šokių 
ansamblis, koncertavęs rytinė 
je Vokietijoje, apvažinėjęs 
Berlyną, Leipcigą, Šveriną, 
Rostoką, Magdeburgą, Erfur 
tą ir davęs 24 koncertus, ku
riuos aplankė 40,000 žiūro
vų. Dabar išvykęs į Čekoslo
vakiją.
• Birželio pabaigoje Vilniu
je įvyks Lietuvos moksleivių 
dainų šventė ir jų paroda.
• Kun. Lionginui Jankui, 
BALFo reikalų vedėjui, su
kako 25 kunigystės metai, ku 
rie įvairiose JAV vietose at
žymėti specialiais parengi
mais.
• Lietuvos laisvės knygne
šių vajuje Los Angeles sky
rius surinko 202 dol. už ku
riuos nupirkta 17 angliškai iš 
leistų knygų, kurios bus įteik 
tos Amerikos veikėjams.
• Lietuvių Bendruomenės 
mėnuo, PLB Seimo nutari
mu, yra rugsėjis. Jo metu 
bus propaguojama Bendruo
menės idėja.
• Sol. F. Korsakaitė Le Con 
te Jr. Hig School pastatytoje 
„Cavaleria Rusticana“ ope
roje išpildė Santuzzos rolę.
• Visuomenininkai Kukanau- 
zos iš Venezuelos atsikėlė į 
Los Angeles ir žada pasto
viai apsigyventi Kalifornijo
je.
® Lietuvos operoje dainavo 
estų baritonas T. Kuzikas.

BALTIC WOODWORK CO

ft Montreal, P. Q.

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABĖTAI 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Tel. DO 6-3884

Baltics Investment Corp*
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje. 

Už indėlius mokame 8% dividendą.

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. Laurinaitis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Te!.: garažo 366-0500

. namų 366-4203 _____

I
A. NORKEL1CJNAS |

Commisioner of the Superior Court of Montreal ft
MONTREAL ENTERPRISES REG’D |

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. ft
6695—35-ta Aw., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

; ;.xi: Hmt.mTKrKTrmnmnnunnimninunninnntniiHiiiiiinTi

ME 7-6727 j
1 DE LUXE CLEANERS |
| Sav. P. RUTKAUSKAS
§ 117—6th Avenue, Lachine. fj

BELLAZZI - LAM Y. INC I
| DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle ft

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, ft
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieri*. ft
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PROGRAMOJE

NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIŠKOS PARAPIJOS 15-KOS METŲ JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ ĮVYKSTA BIRŽELIO 20 DIENĄ, 

ST. CATHARINĖJE, MERRITTON COMMUNITY CENTRE SALĖJE.

VISI Į DIDŽIĄJĄ
NIAGAROS PUSIASALIO

PRADŽIA 6 VALANDĄ VAKARO PUNKTUALIAI.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS — HAMILTONO,
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS SU VIRS ŠIMTO ŠOKĖJŲ. TORONTO, 

ROČESTERIO
HAMILTONO „AUŠROS VARTŲ“ PARAPIJOS CHORAS IR SOLISTAS V. V E R I K A I T I S.
ŠVENTĖJE DALYVAUS ŽYMIAUSI KANADOS VALDŽIOS IR LIETUVOS ATSTOVAI.

LEIDINYS VIETOJE BILIETO.
LOTERIJA IR PUIKIAUSI BUFETAI!
LIETUVIŠKAS ŠOKIŲ ORKESTRAS!

NUOŠIRDŽIAI PRAŠOME VISŲ IKI VENO, IŠ VISŲ 
KRAŠTŲ IR VISŲ VIETOVIŲ SAVO DALYVAVIMU 
PADARYTI ŠIĄ ŠVENTĘ DIDŽIAUSIU PASISEKIMUI 

SU PAGARBA
JŪSŲ KOMITETAS JUBILIEJINEI ŠVENTEI RUOŠTI.

MIELI BROLIAI IR SESĖS!
TAI JŪSŲ ŠVENTĖI 
LIETUVYBĖS ŠVENTĖ!
DIDŽIŲ LIETUVYBĖS PASTANGŲ ŠVENTĖ!

NIAGAROS PUSIASALIS
ŽODIS Į LIETUVIŠKĄ VISUOMENĘ

15-kos metų Tėvų Pranciš 
konų darbo sukakčiai pami
nėti yra atlikti šie darbai: pa
baigti koplyčios ir vienuoly
no atnaujinimas, išleistas tos 
sukakties proga leidinys.

Minėjimui pasamdyta prieš 
metus didžioji Merrittono sa
lė St. Catharinėje. Ten pasi
rodys apie 150 Ročesterio, 
Toronto ir Hamiltono jauni
mo, gausus Hamiltono lietu
vių parapijos choras ir solis
tai.

Šventėje dalyvaus du vys
kupai, gen. Lietuvos konsu
las, Kanados parlamento ats
tovai, visų lietuviškų organi
zacijų pirmininkai. Organi
zuojamas vėliavų paradas ir 
įspūdingas šventės atidary
mas.

Salės paruošimas ir sve
čių priėmimas yra kruopščiai

A. E. Me KAGUE, Q. C.
Barrister and Solicto*

Advokatas ir Notaras.
1 el. EM 4-1394, EM 4-1395
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street.

1 TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus „Parama“ moka 4%% vieton 4%% >r už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7J4%-

Už paskolas ir — morgičius — 6J4%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

dienos metu nuo 10 vai. »ki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius;

šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., 
o vakare nuo 4 vai. 3# min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

paruoštas pačių gabiausių 
tam žmonių.

Kitą dieną, sekmadienį, 
įvyks iškilmingos pamaldos 
dalyvaujant J. E. vysk. V. 
Brizjgiui ir J. E. vysk. T. 
McCarthy. Pamaldų metu 
giedos Hamiltono lietuvių 
choras. Po pamaldų šventėje 
dalyvavusiai visuomenei vie
nuolyno sodelyje įvyks pri
ėmimas, kurio metu bus ga
lima apžiūrėti vienuolyno ir 
koplyčios atliktus darbus..

Tas viskas padaryta tam, 
kad į šventę susirinktų gausi 
lietuviška visuomenė iš arti 
ir toli, kad salė koncerto ir 
tautinių šokių festivalio me
tu būtų pilnutėlė, kaip kad ji 
buvo perpildyta pernai per pa 
rapijos šventę, kurios metu

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501
Res. BE 3-0978

VASAROS STOVYKLOS JAUNIMUI
Už savaitės mūsų jauni

mas apleis mokyklų suolus. 
Vyresnieji mėgins gauti vie
nokį ar kitokį darbą, gi kiti 5 
—6 šimtai turės dvi galimy
bes : be jokios priežiūros 
trankytis per dienos gatvėse 
ar parkuose, arba vykti į jau
nimo stovyklas ir ten gražio
je gamtoje ir vyresniųjų} prie 
žiūroje pailsėti fiziškai ir tęs 
ti toliau savo tautinį religinį 
ir kultūrinį išsiauklėjimą. Tė

==%£................. l*C llll I I JU I I I JU 

įvyko Kanados Lietuvių Ta
rybos suvažiavimas. Tik į pil 
ną salę galima kviesti ir pri
imti visus tuos aukštuosius as 
menis, kurie sutiko atvykti į 
šią didžią šventę tam, kad ją 
padarytų kuo reikšmingesnę.

Lietuvybės darbų pasiseki 
mas šiame pusiasalyje, kur lie 
tuvių skaičius nėra gausus, di 
džiai paeina nuo lietuviškos 
visuomenės Hamiltone, To
ronte, Rochesteryje, Buffale, 
Niagaroje, Wellande ir pačio 
je St. Catharinėje.

Todėl tad mes prašome tą 
lietuvišką visuomenę padėti 
mums šią didžią šventę pada
ryti lietuvybės darbo pasise
kimu ne tik šiame pusiasaly
je, bet ir visoje Kanadoje!

Tėvų Pranciškonų misijos 
15-kos metų suKakčiai 

paminėti komitetas.
— Kanados krašto aps. 

min. Hellyer pranešė, kad 
pertvarkant kariuomenę, bus 
nustatytas vienas vyr. štabo 
šefas ir generolų skaičius iš 
17 sumažintas iki 12.

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054 

Res. : BE 3-2472 
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont.

vėliai, nuo jūsų priklausys, ką 
savo vaikui parinksite. Pasi
naudokime parapijos ir jauni 
mo organizacijų sudarytom 
sąlygom. Mūsų, Pris. par., 
stovyklavietėje šiemet stovyk 
los tęsis 6 savaites ir didžioji 
dalis jaunimo (11 — 17 m. 
amžiaus) turės galimybės vi
somis 3 stovyklomis.

Pirmoji stovykla (jauni
mui 11 m. ir vyresniems) pra 
sidės tuoj po mokyklos, lie
pos 4 d. Registracija jau pra
dėta ir tėveliai yra maloniai 
prašomi jaunimą registruoti 
tuoj pat. Registruoti parapi
jos klebonijoje asmeniškai ar 
telefonu: LE 3-0621.

VASARIO 16 DIENOS 
gimnazijai suaukota $800.

Gimnazijos direk. kun. B. 
Liubinas buvo labai sujaudin 
tas Pris. par. dosnumu ir pra 
šė visiems perduoti savo di
džiausią padėką, ką su džiau
gsmu ir padarome.
VASARIO 16-SIOS AKTO 
AUTORIAUS IR SIGNATA 
RO PROF. ST. KAIRIO AN 
TROJI ATSIMINIMŲ KNY 
GA „TAU, LIETUVA”.

Tik ką išėjo iš spaudos ir 
jau platintojus pasiekė Lietu 
vos Nepriklausomybės, Vasa
rio 16-sios akto paskelbimo au 
toriaus ir pasirašytojo prof. 
Stepono Kairio atsiminimų 
antrasis tomas „Tau, Lietu
va“. Atsiminimai apima patį 
įdomiausį ir turtingiausį Lie 
tuvdfc atkūrimo laikotarpį, 
1905 — 1918 m. šioje knygo 
je iškelti faktai, niekur iki

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Fund* 
investavimams:

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

Geriausiai pailsėsi t per atostogas garsiame
CAPE COD — OSTERVILLE KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO 

jūros pliažo — gražioje lietuviškoje 
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE__ 

AUDRONĖ
87 East Bay Rd. Osterville Cape Cod Mass 02655 USA. 

Tel. (Area 617) 428-8425.
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir įreng

ta daugiau žaidimų aikštelių ir kt.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą 

Atidaroma vasarojimui nuo birželio mėn. 15 d. iki rugs. 15 d.
IS ANKS TO KREIPTIS:

Ed. Jansonas, 15 Rosedale St., Boston Mass. 02-124 USA. 
Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai į vilą 
AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS.

m. ......... , ■ae...^-T.

šiol nėra atskleisti. Knygos 
Autorius yra vienintelis, Va
sario 16-to akto pasirašytojas 
gyvenąs laisvam pasauly, to
dėl gali rašyti tiesą, kaip bu
vo. Daug istorijai medžiagos. 
Gražiai išleista, kietais vir- 
šais, lengvas kalbos stilius, 
480 puslapių ir kaina tik $ 
6.00. Tie, kurie domisi Lie
tuvos reikalu turėtų „Tau, 
Lietuva“ įsigyti ir perskaity
ti. Toronte gaunama: Lietu
vių namų Bibliotekoj — Au
gustinas Kuolas, p. Beržins- 
ko dovanų ir suvenyrų krau
tuvėje, abiejų parapijų kny
gynuose,

„Daina“ įvairių dovanų par 
duotuvėje, 111 Roncesvales 
Avė ir pas Literatūros Fon
do knygų įgaliotinį:

J. Novog, 87 Windermere 
Ave. Toronto 3, Ont. Tel. 
RO 9-8846 (šiuo antrašu 
gaunamas prof. St. Kairio 
portretas 9X12. Siunčiama ir 
paštu).

Pas visus platintojus gali
ma gauti Literatūroš Fondo 
anksčiau išleistų knygų nupi
ginta kaina. Būtent: „Lietu
va Budo“, „Dienojant“, „Pen 
ktieji metai" ir „Teroro ir 
vergijos imperija Sovietų *Ru 
sija". H. Tautvaišienės — 
„Tautų Kapinynas Sibiro 
Tundroje“ jau išparduotas.

J. N. Įgaliotinis.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ —
medžiaga, įrodžiusi galią 

Tai yra ypatinga gydomoji 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą, sugebančią su
traukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių su 
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi 
mo pažeistu audinių gijimą. 
Visais tyrimų atvejais, švel- 
nėjant skausmams, įvykdavo 

hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — 

rezultatai būdavo toki nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą (Bto-

Dyne), kuri greitai padeda 
užgyti pažeistoms celėms ir 

sužadina naujų audinių 
augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gau
ti tepalo bei lazdelės formo
se „Preparation H" vardu. 
Prašykite visose vaistinėse.

Garantuota — arba 
grąžinami pinigai.
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BIRŽELIO MĖNESIO 20 DIENĄ WELL AN DO LIET. APYL. VALDYBA RUOŠIA

TRADICINES JONINES
ST. STEPHEN’S salėje (WELLANDE, East Main Str. ir Port Robinson Rd. kampas) kur būdavo kiekvienais metais.

BALETAS, MODERNUS JAZZ ir TAP, kurį atlieka 22 balerinos, laimėjusios aukso ir sidabro medalius, vadovaujamos Miss B. KAMMER, Kanados baleto šokių sąjungos vadovės.
ŠOKIAI, grojant garsiam orkestrui. JONAMS IR JONĖMS įėjimas nemokamas ir kitos Pradžia 3 valandą po pietų. Veiks ir bufetas. Programos

staigmenos. pradžia 7 valandą po pietų.
BUFETAS, TURTINGA LOTERIJA ir LAIMĖS STALELIAI Pelnas skiriamas sportininkams ir lietuvybės išlaikymui.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI. KLB APYLINKĖS VALDYBA.

HAAAI«feLTOM
LIETUVIŲ NAMŲ DARBAS

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
TRUMPOS NAUJIENOS.

WELLAND, Ont

praėjus visoms vidaus aud
roms, vėl įėjo į normalią ei
gą. V-bos p-kas St. Bakšys, 
prieš savaitę laiko pradėjęs 
aktyvų šėrų platinimą, birž. 
3 dienai turėjo jau gavęs $2, 
700 ne pažadais, bet grynais 
pinigais. Iki birž. 1 d. buvo 
grąžinta $900, atperkant pir
miausia tų LN narių serus, 
kurie savo pakartotinuose pa 
reiškimuose tiesiog su panikiš 
ka baime, nesilaikydami nei 
mandagumo, koliojo v^bos 
p-ką, primesdami jam pačius 
bjauriausius kaltinimus. V- 
bos p-kas įsitikinęs, kad iki 
liepos 1 d. LN apmokės vi
siems, kurie padavę pakarto
tinus pareiškimus pinigus iš 
LN atsiimti.

Dar kartą primename visie 
ms tautiečiams, kuritms LN 
idėja arčiau širdies, kad da
bar gera proga įsigyti LN 
šėrų nominaline kaina. Rašy 
kite tuo reikalu St. Bakšiui, 
38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont. arba skambinkite JA 9- 
4662.

Gerųjų tautiečių, kurie re
mia savųjų LN įsigijimą, są
rašą ir investuotas sumas pa
skelbsime vėliau.

Remdami Liet. Namus, 
mes savo pinigui duodame 
dvigubą jėgą: LN turtui au
gant kyla mūsų Šerai, o būsi 
mieji gražūs liet, rūmai pa
dės mums labai daug, kovo
jant už mūsų tautinės gyvy
bės išlaikymą.

LN SKLYPO VERTĖ VĖL 
STAIGIAI PAKILO.

Geg. 30 d. „The Hamil
ton Spectator” paskelbė, kąd 
miesto burmistras Vic Copps 
oficialiai pranešė jog birželio 
8 d. įvyks iškilmingos cere
monijos atžymėti Terminai 
Towers statybos pradžiai. Šis 
didžiausias Hamiltono pasta
tas bus statomas betarpiškai 
į rytus nuo Royal Connaught 
viešbučio ir nuo LN sklypo 
bus 3 min. pėsčiom einant 
atstume. Jame dienos metu 
dirbs ir gyvens apie 2000 
žmonių. Jis susidės iš 3 sek
cijų : King g-vėje 240 kamba 
rių viešbutis ir 2 aukštai kra 
utuvėhas, Main g-vėje rašti
nių ir gyv. butų pastatai. 
Aukščiausia pastato dalis bus 
180 pėdų.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės. 

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
Leidžia Varpininkų leidinių fondas 

Redaguoja E. BOREIŠA. 
Eina dešimti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Pastatas kainuos 12 mil. 
dol. ir jo statyba užtruks 16 
mėnesių.

Susidėsčius taip palan
kioms mūsų sklypui, kuris tu 
ri 47,700 kv. pėdų, sąlygoms, 
atrodo tuo tarpu būtų tiks
liausias sprendimas — įruoš
ti jame mašinų statymo aikš
tę (jame vienu kartu tilptų 
235 mašinos), ir tuo būdu 
per keletą metų patys Liet. 
Namai sutelktų pakankamai 
lėšų naujų Tautos Namų sta
tybai ar Delta kino perdirbi
mui į mums rūpimas patal
pas.

Kokia įdomi ir sudėtinga 
gyvenimo tikrovė: kada iš 
tautiečių, lėšų gavimas taip 
pasunkėjo ir kada klebonas 
prel. dr. J. Tadarauskas ly
giagrečiai pradėjo Jaunimo 
Centro prie parapijos organi 
žavimo darbą, kas be abejo

SERGA
J. KASPERAS - KAPSAS

J. Kasperui - Kapsui, gyv. 
84 Stanley Avė., prieš 2 sa
vaites St. Joseph Hospital pa 
daryta sunki pūslės operaci
ja. Ligonis taisosi, bet dar 
silpnas. Linkime jam greičiau 
pasveikti. J. K.

SMULKI KRONIKA.

— Po „Gyvataro“ koncer 
to geg. 23 d., yra rasti vyriš
ki balti baltiniai, šokėjų per
sirengimo kambaryje. Gali
ma atsiimti 50 Fairholt Rd. 
S. (telef. L. I. 4-4708) po 4 
vai. p. p.

— Hamiltone yra numaty 
ta pastatyti kultūriniams rei
kalams didelė salė, kokios la
bai pasigendama, per dides
nius subuvimus. Tuo reikalu 
teiraujamasi ir mūsų organi
zacijų nuomonės.

— Jau baigti paruošiamie 
ji darbai Hamiltono centro 
pagrąžinimui ir birželio 8 d., 
šalia Royal Conought hote- 
lio bus pradėtas statyti 12 
milijonų vertės milžiniškas 
pastatas.

— P. A. Augustinavičiaus 
ūkyje turėtas skautų stovyk
lavietės pastatas, pagal savi
ninko pageidavimą, š. m. ge-

Turime šaltą pavasarį. Pa
skutinę gegužės mėn. savai
tę ir pirmą birželio mėn. sa
vaitę vis šalnos. Tačiau dir
bantieji plieno fabrike, o ypa 
tingai „karštuose darbuose“, 
tik džiaugiasi ir sako, kad tai 
„darbininkų pavasaris“. Šal
tas oras trukdo mūsų miesto 
turistų biznį, bet retai mato
mų svečių jau pasitaiko.

Laikraštyje „Sault Star“ 
buvo vieno jauno mūsų tau
tiečio, Petro Umbraso — „N. 
L.“ prenumeratorių — p. p.

gūžės 23 d. buvo nugriautas. 
Dar gera medžiaga sutvarky
ta ir bus panaudota „Romu
vos” statybai. V. P.

„GYVATARO“ 
APYSKAITA.

Tautinių šokių koncerto, 
įvykusio gegužės 23 d., ga
lutinai suvedus piniginę at
skaitomybę, atrodo sekančiai. 
Pajamos: už parduotus bilie
tus —■ 179.25 ir už progra
mas surinkta — 15.55. Viso 
pajamų — 194.80 dol. Išlai
dos: salės nuoma — 68 dol., 
skelbimai spaudoje—20 dol., 
programos ir bilietai — 24.84 
dol. ir šokėjų vakarienės iš
laidos — 19.31 dol. Viso iš
laidų — 132.15 dol. Gautas 
pelnas — 62.65 dol. Prie pa
jamų dar reikia priskaityti 
20 dol. prel. dr. J. Tadaraus- 
ko auką ir K. Mikšio 5 dol. 
auką, kas sudaro tos dienos 
grynų pajamų — 87.65 dol.

„Gyvataras“ reiškia padė
ką visiems atsilankiusiems į 
koncertą ir savo auka parė- 
musiems kasą, reprezentaci
nės grupės kelionei į Pasauli 
nę parodą New Yorke. ALū.

Koncerto rengėjai.
HAMILTONO SKAUČIŲ 
„ŠIRVINTOS” TUNTO 

darbo metų užbaigiamoji iš
kyla įvyks birželio 21 d. p. 
Trumpicko sklype, važiuo
jant ,,snake road“, netoli vie 
nuolyno. Skautės ir paukšty
tės renkasi uniformuotos po 
9 vai. pamaldų parapijos sa
lėje. Tėvai, kurie gali nuvež
ti skautus į iškylos vietą, pra 
šomi taip pat ateiti į parapi
jos salę. Pasimti reikia: ilgos 
kelnės, (jeigu šilta ir trum
pos), bliuskutė, megztukas, 
sumuštinių vienam kartui pa
valgyti ir 20 — 30 et. gėri
mams nusipirkti. Vakarienei 
„hot dogs“ bus parūpinti ne
mokamai. Po įvairių užsiėmi
mų ir žaidimų 7.30 vai. įvyks 
trumpa oficialioji dalis, po to 
laužas. Iškyla baigiama 9 vai. 
Tėvai kviečiami atvykti 7.30 
vai. laužo programai ir po to 
pasiimti vaikus. Lietaus at
veju sueiga 3 vai. p. p. parap. 
salė j e. T unt minkė. 

Moterius ir Vyrams
GALVOS ODOS IR PLAUKŲ PRIEŽIŪRA

Speciali formula 1-25849.
JIB išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, 

plaukų slinkimą;

GRĄŽINA NATŪRALIĄ PLAUKŲ SPALVĄ.
JIB vartodamas nenupirksi ir nepražilsi — 

100% garantija.
JIB. 8. uncijų skystis, 16 savaičių naudojimui.

PPD — $5.50. Į Canadą paštas 80 et. Viso $6.20.
Pinigais arba Čeke-Money Order.

Siunčiama paštu į visus laisvus kraštus.
Reikalaukite tuojaus.

JIB. LABORATORY, 1437 So. 49th Ave.
Cicero, Ill. 60650. U. S. A.

Umbrasų sūnaus paveikslas. 
Pasirodo, mūsų Petras praė
jusiais metais buvo geriau
sias jūrų kadetas, laimėjęs 
net pereinamąją dovaną - pri 
zą.

Šios korespondencijos au
torius įsivėlė į ginčą su „Li
fe“ žurnalo redaktoriais, ku
rie š. m. gegužės mėn. 8 d. 
77 puslapyje Žalgirio (vadina 
mo Tannenberg) mūšio per
galę priskyrė slavams. Šis 
įvykis ar lietuvių savotiškas 
nuskriaudimas daugelio pra
leistas visai nepastebėtas, nes 
ne be reikalo sakoma, kad 
mes nors mokame rašyti, bet 
ne visi skaityti.... Plačiau 
apie tai bus parašyta ir atski 
ru straipsniu.

DĖKUI, Ne!
. . „Tėv. Žib.“ 21 nr. tarpe ki 
tų atsakymų į anketą buvo ir 
mūsų ap. valdybos p-ko V. S. 
pasisakymas apie pagalbą sil 
pnoms lietuvių kolonijoms. 
Jeigu prie tokių kolonijų pri- 
skaitoma ir mūsiškė, tai šios 
korespondencijos autorius 
priešingai ap. v-bos p-ko nuo 
monei viešai pareiškia, kad 
knygų ir laikraščių prenume
ravimas mūsų turtingai bet 
mažai kolonijai yra visai ne
reikalingas. Argi atsirastų 
mūsų tarpe toks tautietis, ku 
ris nesisarmatintų imti dova
nai siunčiamus laikraščius ar 
knygas tuo laiku, kada turi
me pakankamai pinigų savait 
galiams ir nebūtinoms pramo 
goms?!

Gi vietos ap. valdybai lie
tuviškos spaudos draudimo 
vieno šimtmečio sukaktuvių 
proga siūloma lietuviškų kny 
gų platinimo vajų užsakant 
knygas stačiai iš leidyklų ar 
iš laikraščių redakcijų.

Korespondentas.

SPORTAS. . .
Atkelta iš 3-čio psl.

kus, D. Uogas, P. Šiurna, po 
1.50 dol. P. Janušauskas ir 
keturiolika asmenų po 1 dol. 
Papildomai iš Hamiltono gau 
ta 5 dol. Alf. Šilinskas ir 2 
dol. St. Lukas.

Š. m. birželio mėn. 9 d. Ka 
nados Komiteto kasoje buvo 
1.066,62 dol. Visiems aukavu 
siems nuoširdus ačiū. Mūsų 
ižd. antrašas: L. Rickevičie- 
nė, 4 Avon Av. Toronto 9.

Spaudos inform.
— Estų pergale pasibaigė 

taip pat pabaltijo dviračių 
lenktynės. Mūsiškiams geru 
pavyzdžiu gali būti vetera
nas K. Paršaitis, užėmęs indi 
vidualiai 46-tą vietą.

— Sov. S-gos B klasės fut 
bolo pirmenybėse po penkių 
rungtynių Klaipėdos Grani
tas randasi trečioje vietoje.

WELLANDO APYLINKĖS PATIKSLINIMAS
„Tėviškės Žiburių“ Nr, 

23, 1964, VI. 4 koresponden 
cijoje p. Gairė rašo apie sėk
mingą tarimąsi, su Wellan- 
do B-nės Valdyba dėl Joni
nių parengimo ir džiaugiasi 
sklandumu. Reikėtų kores
pondentui atsiminti mūsų se
ną liaudies priežodį „voverė 
medyje, o puodas užkaistas“:

Bendruomenės valdyba var 
dan žmonių sugyvenimo pa- 

ST. CATHARINES, ONTARIO
L. V. S. „RAMOVĖ”

išrinko valdybą ir pareigomis 
pasiskirstė: P. Polgrimas pir 
mininkas, J. Vyšniauskas 
sekr., Jonas Grigas ižd., K. 
Galdikas pareng. vadovas, J. 
Kavolėlis ligonių lankytojas. 
Į revizijos komisiją: J. Skei- 
velas, Juozas Grigas ir J. Ša- 
rapnickas.

Niagaros pusiasalio Romo- 
vėnai susiorganizavo prieš 9 
metus ir yra išvystę veiklą. 
Kas metai iškilmingai pamini 
kariuomenės šventę, vasaros 
metu ruošia iškylas, šaudy
mo pratimus ir dalyvauja šau 
dymo rungtynėse. Praeitais 
metais dalyvavo didžiajame 
parade St. Catharinėje. Su

BENDRUOMENĖ...
Atkelta iš 3-čio psl.

— mažesnis ir kuriam nors 
specifiniam tikslui skiriamas 
junginys, Bendruomenė — 
platesnis (visuotinis) ir ben
driems tikslams skiriamas jun 
ginys. Vadinasi, moraliai ma
žesnis junginys savaime ture 
tų gravituoti į platesnįjį, 
ypačiai tokios prigimties ir 
apimties kaip tautinė bend
ruomenė. Todėl čia derėtų 
laikytis šio dėsnio: „Kai sa
vajame krašte žmogus pri
klauso tautai visu savo gyve
nimu, tai svetur išeivis savo 
tautinei bendruomenei pri
klauso tik dalimi savo gyve
nimo, bent ta dalimi, kuria 
jis liudija savo tautinę gyvy
bę. Tautinė išeivių bendruo
menė yra tasai pavidalas, ku 
riuo išeiviai lieka savo tauto
je ir jai gyvena.
Priklausyti tautinei bendruo
menei išeivio atveju yra pri
klausyti pačiai tautai, esant 

už tėvynės.
Ir juo tautinė išeivių bend
ruomenė yra gyvybingesnė, 
juo glaudžiau ji savo nanus 
sieja su tauta krašte“ (J, Gir 
nius, 166).

Šitaip suprantama Bend
ruomenė yra išeivijos lietuvių 
bendro darbo dirva. Tokio 
darbo turinį, apimtį ir kryptį 
JAV LB Tarybos narys St. 
Yla išreiškė trim žodžiais — 
telkti, derinti, integruoti. 
Juos ir čia pakartajam:

„Telkti” — reiškia bur 
ti savo tautos žmones fiziš
kai ir kultūriškai. Fizinio tel
kimo reikalas labai svarbus 
emigracijoje. Per didelis išsi
sklaidymas didelėj erdvėj ir 
tarp svetimų žmonių gresia 
bendruomenei pakrikti ir ne
tekti ryšio. Bendruomenės na 
riai tik tada laikosi, kai bend 
rauja ir savo reikalus derina. 
Fizinis telkimas į kolonijas, 
rajonus, aplink savus parapi
nius židinius glaudina žmo
nes ir gyvina jų bendrumo są 
monę. Kultūrinis telkimas į 
tam tikrus kultūrinius cent

rodė gerą valią sutikdama de 
rėtis.

B-nės Valdyba apgailes
tauja. kad susitarimas neįvy
ko, ir dar kartą praneša, kad 
Joninės įvyks 1964. VI. 20 
šeštadienį, 3 vai. p. p. St. Ste 
phen’s salėje, Welland, Ont., 
E. Main Street ir Port Robin 
son kampas. Į tradicines Jo
nines mielai kviečiame visus 
atsilankyti.

Wellando B-nės Valdyba.

ruoštame vynuogių nuėmimo 
proga. Reikia manyti, kad v- 
ba dės pastangas ir šiais me
tais įsiregistruoti į ruošiamą 
paradą. Skyrius turi charterį 
ir neribotas teises veiklai. 
Vienas iš daugiausiai prisi
dėjęs prie „Ramovės“ organi 
žavimo ir be pertraukos dir
ba 9 metus valdyboje J. Vyš
niauskas. Dėka J. V. darbštų 
mo „Ramovė“ kas metai stip 
rėja materialiai ir randa di
dėlio pritarimo iš visuome
nės. „Romovėnai“ yra įsipa
reigoję kiekvieną savo narį 
sergantį lankyti ir dovaną 
įteikti.

Ramovėnas.

rus — klubus, ramoves, sto
vyklas ir organizacijas, arba 
tokius kultūrinius piatesruus 
subūrimus, kaip festivaliai, 
kongresai, šventės, minėji
mai. Jie padeda išlaikyti dva
sinius ryšius ir bendrus kul
tūrinius interesus.

Derinti žmones ir ypač 
atskirus bendruomenės vie
netus yra antras svarbus už
davinys. Yra nemaža kon
krečių darbų, kuriems reikia 
bendros talkos. Tokie darbai 
yra švietimo, labdaros, tau
tos laisvinimo srityse. Jie yra 
bendri visiems. Tokie darbai 
geriausiai derina visus. To- 
'kio derinio reikia ypač esa
mom sąlygom, kada isigah 
grupinis uždarumas, paisy
mas tik savo reikalų, noras 
tenkintis tik asmenišku savo 
gyvenimu.

Integruoti bendruo
menines vertybes, kad kurtų
si teisingos ir sveikos pažiū
ros, bręstų bendri nusiteiki
mai, bendra vieša nuomonė, 
netgi bendras gyvenimo sti
lius. Bene labjausiai integruo 
jantis dalykas yrą papročiai 
ir tradicijos. Jos įima savin ir 
tautinius, ir kultūrinius, ir mo 
ralinius - religinius elemen
tus. Kartu jos visus jungia 
jau pačiais jų išgyvenimais” 
cituota iš Ateitininkų vado
vo 434—435).

Pagaliau didelės visuome
ninės ugdomosios reikšmės 
turi taip pat ir PLB organų 
sudarymo būdas: rinkimais, 
sudarančiais sąlygas kiekvie
nam lietuviui kandidatuoti ir 
balsuoti, diegiamas aktyvu
mas, atsakingumas, sąmonin
gumas — tai, kuo reiškiasi de 
mokratinė dvasia.

Taip mums atrodo Bend
ruomenė, kaip išeivijos lietu
vių susiorganizavimo' forma. 
Tokiai Bendruomenei dirba
ma, tokią taip pat pristatote 
savo skaitytojams bei klausy
tojams ir jūs. Už tai nuošir
dus dėkui! Tačiau esame dar 
tik savo kelio pradžioje.
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Visi atsilankykime mokyklų šventėje ši sekmad. birželio 21 d.
1

MOKT^REAL

SOVIETINIO GENOCIDO 
MINĖJIMAS

Montrealyje šiemet buvo ga
na gausus publikos atžvilgiu, 
nes didoka St. Matthew baž
nyčia, kurioje vyko minėji
mas, buvo artipilnė. Estai, p. 
E. Kuhi ir A. Randpalu rū
pesčiu, gražiai sutvarkė minė 
jimą ir visiems buvo rūpestin 
gi ir paslaugūs.

Estų vargonininkei, Dag- 
mar Norak, pagrojus A. W. 
Leopoldo Preliudą, estų ku
nigas sukalbėjo maldą, ir tai 
buvo vienintelis kalbamas žo 
dis. Visa kita — vargonai ir 
giedojimas. Rimta vargonų 
specialistė D. Norak labai 
gražiai pagrojo, be jau minė
to preliudo, dar K. Raudsep- 
po Invokaciją ir J. Aaviko 
Netikėtumą ir pažadą ir gra
žiai akomponavo op. sol. E. 
Kardelienei, kuri pagiedojo 
G. Curto Ingemisco ir G. Gu 
dauskienės Viešpaties pasau
lis. j

Estų dvigubas kvartetas, 
apsirengęs tautiškais drabu 
žiais, vedamas K. Vaikio, su
tartinai pagiedojo tris M. 
Harma kūrinius: Praeitis ir 
dabartis, tautosakinius atsi
minimus ir keliaujantį muzi
ką Kalevą bei Lindą. Visi da
lykai įdomūs ir originalūs. 
Kvartetas turi labai gerų bal
sų.

Latvių vyrų choras, veda
mas Daumanto Vitolio, pagie 
dojo J. Vitolio Maldą ir E. 
Daržinio Latvijos kalnus. 
Abu autoriai — dideli latvių 
kompozitoriai ir išpildytieji 
jų kūriniai yra brandūs ir la
bai gražūs. D. Vitols — rim
tas ir gabus dirigentas.

Visumoje minėjimas buvo 
rimtas Pabaltijo tautų susi
kaupimas ties rusiškojo geno 
cido faktu, kuris didelei rusų 
tautai yra didelė gėda, ypač 
žiauri, nes tai vyksta dvide
šimtojo amžiaus pabaigoje, 
kada net laukinėms Afrikos 
tautoms suteikta laisvė ir ne 
priklausomybė.

Minėjimas užbaigtas visų 
trijų himnais, kuriuos pagro
jo : estų D. Norak, latvių ir 
lietuvių latvis muzikas.

Apie šį minėjimą, kas jį 
ruošia ir kas jame dalyvauja 
buvo pranešta į Lietuvą Ame 
rikos Balso lietuviškosios lai-, 
dos, kuri kasdien girdima va 
karais 10.15 vai, 41 ir kito
mis bangomis.

Lietuvių choro, nors buvo 
skelbta, minėjime nebuvo.

PADĖKA
Lietuvos Operos Solistei E. 

Kardelienei už puikų progra
mos atlikimą birželio 14 —15 
dd. minėjime, reiškia didelę 
padėką.

KLB Montrealio Seimelio 
Prezidiumas.

MUZIKOS STUDIJOS, 
vedamos E. Kardelienės me
tinis mokinių koncertas pa
skirtas birželio 27 d. Aušros 
Vartų salėje.
• Ponia Pusarauskienė susir 
go ir paguldyta ligoninėn.
• Inž. A. Pusarauskas koma 
ndiruojamas Europon pusei 
metų.

DR. J. ŠEMOGAS 
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadieni ir . „ , „ „ 
ketvirt.di.ni ' 2--4-7“9P"’- 

antradienį ir 
penktadienį P- m

trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582

dantų gydytojas

Dr. J. MALISKA 
1396 SL Catherine St W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E. 
- Tel.: LA 2-7236

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Birželio 21 d. pp. Skruibių 
ūkyje šeštadieninių mokyklų 
gegužinė 15-kai metų pami
nėti.

Birželio 27 d. 7 vai. vak. 
A. V. salėje E. Kardelienės 
Muzikos studijos koncertas.

Birželio 28 d. Šv. Kazimie
ro parap. jaunimo išvyka už 
miesto.

Liepos 5 d. Šaulių kuopos 
iškyla į pp. Skruibių ūkį.

Lapkričio 28 d. Šv. Kazi
miero parap. vyrų choro kon 
certas - vakaras.

KLK Moterų dr-ja rugsė
jo 20 d. ruošia madų parodą.

KLK Moterų dr-jos rudens 
balius - koncertas paskirtas 
spalio 24 d.

LIETUVIŲ ŠEŠTDIENI- 
NIŲ MOKYKLŲ IŠVYKA 

I GAMTĄ
Montrealio Šešt. mokyklų 

tėvų komitetas nori atkreipti 
kiekvieno tautiškai galvojan
čio lietuvio-ės dėmesį, kad ši 
išvyka yra paminėjimas 15- 
kos metų lietuviškos vargo 
mokyklos egzistencijos Mont 
realy.

Mes prašome kiekvieną 
tautietį-tę, nežiūrint ar jie tu 
rį vaikučių, lankančių šią mo 
kyklą, ar ne — atvažiuoti Į 
šią mūsų garbingą šventę. 
Duokime suprasti, kad mes 
tą lietuvišką atžalyną visi re 
miame ir suprantame. Atsi
lankymu Įdiekite daugiau 
drąsos ir energijos mokyto
jams ir visiems kitiems, ku
rie tuo rūpinasi.

Gegužinė įvyks birželio 21 
d. p.Skruibių ūkyje >prie Ot 
tawos upės

Liet. Šeštadien. Mokyklų 
Tėvų Komitetas.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SPORTO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

M. L. S. K. „Tauro“ susi
rinkimas įvyks birželio 18 d., 
8 vai. vak. A. V. Parapijos 
posėdžių kambaryje. Visi na 
riai prašomi dalyvauti.

Valdyba.
NAUJA MOKYTOJA

Jonė Tumaitė šiemet pa
baigė Marianapolio kolegiją 
ir gavo Bachelor of Art laips 
nį. Nauja diplomantė pasirin 
kusi mokytojos specialybę 
High School. Naujai aukštąjį 
mokslą baigusiai mokytojai 
linkime sėkmės.
• Į Stovyklos Lėšų vajaus lė 
šų rinkėjų eiles įsijungė V. 
Sabalys — Duvernay, P. Žu
kauskas — Rosemont, G. Ku 
džmienė — Cadilac, J. Šiau- 
čiulis— Ville Emard ,D. Zu 
baite — Verdun. Laukiame 
daugiau savanorių.

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
1410 Guy St., la 11 kamb.

WE 2-6662; namų 737-9681

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.
Sun Life Building

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

ADVOKATAS

JOSERH R. MILLER
B. A., B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

TAI BUS MŪSŲ LIETUVIŠKŲJŲ MOKYKLŲ 
SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ, NES ŠEŠTADIENINĖMS 

MOKYKLOMS SUKAKO 15 VEIKLOS METŲ 
IŠVYKA — GEGUŽINĖ BUS PP. SKRUIB.ŲJ ŪKYJE, 
PRIE OTTAWOS UPĖS. VAŽIUOJANT OTTAWOS 
KELLIU, UŽ RIGAUD DEŠINĖJE PP. SKRUIBIŲ 

ŪKIS PRIE PAT OTTAWOS UPĖS.
Gegužinė bus labai Įdomi. Jos programa didžiulė ir labai 

Įvairi.
11 valandą ten pat bus pamaldos. 

Po to šventės įvairumai.
Muzika ir šokiai. Veiks bufetas.

Dainos, žaidimai, sporto rungtynės, premijos. 
Dalyvaukime kuo skaitilingiausiai, nes tai mūsų visų ir 

mūsų jaunimo šventė. Bus linksma., malonu ir gražu.
Tėvų Komitetas ir Mokytojai.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
SEKMADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 
BANGA 1410, 10 V AL. VAKARO, 

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Sekmadienį, birželio 21 d., 
bus šeštadieninių mokyklų ge 
gužinė p. Skruibių ūkyje. Pa 
maldos ten pat 11 vai. Visus 
kviečiame dalyvauti.

Birželio 27 d. 7 vai. vak. mū 
sų parapijos salėje bus E. 
Kardelienės Muzikos Studi
jos koncertas.

Birželio 28 d. 3 vai. p. p. 
mūsų parapijos salėje bus se
selių vadovaujamo vaikų dar 
želio užbaigimas.

Gražina Malaiškaitė su J. 
W. McLaughlin tuokiasi bir
želio 27 d.

Teresė Liepinai .ė su Ed
gar Leboeuf.

Praėjusio sekmadienio 
rinkliava — 339 dol.
• Prancūzų kalbos nemoka
mi kursai prasideda birželio 
15 d. 8.00 vai. vakaro mokyk 
lose: 310 E. Roy St., 1220 de 
la Montagne ir 6839 Drolet.
• Studija 5316, esanti Parc 
Ave. 5316, atidarė parodą, 
kuri tęsis iki birželio 21 d. 
Paroda atidaryta kasdien 
nuo 2 vai. iki 9 vai. vakaro.

TAMA KWA
VASARVIETĖS:

elektrinis šildymas, 2 miega
mieji, moderniški įrengimai, 
laivai, vandens slidės, saugu, 

smėlio pliažas.
Lake Nipissing, Box 219, 

Callander, Ontario.

PARDUODAMAS 
BIZNIS

Mašinų plovimas, pilnai auto
matinis su moderniškiausiais 
Įrengimais. Fantastiškas pel

nas, ideali vieta.
Telefonas: 688-2111.

I.G.ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČIN AS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Kaufman s Woollens & Textiles
3997 St. Lawrence Blvd., Montreali Tel.: VI 2-5319.

PRANEŠA SAVO KLIENTAMS IR TAUTIEČIAMS, KAD METŲ 
SEZONUI GAUTAS DIDELIS ANGLIŠKŲ VILNONIŲ MEDŽIA
GŲ PASIRINKIMAS IR SPECIALIAI KOSTIUMAMS TROPI
CAL — TER1LYN DĖL MADE TO MEASURE — PASIUVIMAS 

SU PRIMIERAVIMU. VYR. KOŠT. $ 50, KELNĖS $ 10.
Užeikite, pasižiūrėkite, įsitikinkite, kad viskas čia yra 

prieinamiausiomis kainomis ir geriausia.

TAUPYK IR SKOLINKIS fll ftT A\ fe** 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE 4 į/ IL |1 f
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imama
7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko

lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai.
Sv. Kazimiero parapijos salėje: sekmadien. nuo 10.45 iki 12.30 vai 

3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472; trečiadien. nuo 7 iki 9 v. vak. 
ir penktadieniais nuo 1 iki 6 vai, ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Jaunimo vakaras šį šešta
dienį, mokslo metų užbaigi
mo proga. Pradžia 8 vai. vak.

Parapijos piknikas birželio 
28 d. Baršausko ūkyje, neto
li Hemingford.

Susiorganizavo rutulio žai
dimo komanda, viso 50 žmo
nių. Pradedama žaisti spalio 
15 d. ir tęsis apie 30 savai
čių. Vadovauja p. Russell.

Mirusio Vinco Piečaičio 
laidotuvės šį antradienį 9 v. 
ryto.

Rinkliava praeitą sekma
dienį 251.70 ir birž. 14 d. — 
107.00.
SUDARYTAS KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS 

ŽIDINYS
Jam priklauso prof. Dr. V. 

Pavilanis, J. Vaišnys S. J., 
Dr. P. Lukoševičius, prof. I. 
Lukoševičienė, Dr. J. Mališ- 
ka, Dr. J. Šemoga ir kun. Dr. 
F. Jucevičius.
• Teatras Place, veikiąs Vil
le Marie, pradėjo moder
naus šokio - vaidybos sezoną,

DAINUOJAM SU
LIONE JUODYTE

Esant dideliam pareikalavi
mui lietuviškų dainų čia no
riu pranešti, jog dabar leng
vai galima įsigyti Lionės Juo
dytės plokšteles Kanadoie.

Lionės Juodytės yra išleis- 
mai — 14 lietuviškų dainų.

1. Mano Lietuvos prisimini-
2. Lionė Jodis at Town Hall 

—14 songs in 5 languages.
3. Dainuojame su Lione — 16 

lietuviškų dainų.
Visos plokštelės yra „High 

Fidelity, Long Play, (3314 
RPM)” greitas pristatymas 
ile kur Kanadoje. Kaina $ 6 
viena. Užsakymus prašoma 
siųsti kartu su čekiu šiuo ad
resu: F. R. Kušleika: 1837 
Emard Ave., Montreal 20, 

telef. 769-6107 (vak.q.

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas HU 1-2957
J. Skučas RA 2-6152

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Vajaus rinkliavoje per vi
są gegužės mėn. bažnyčioje 
viso suaukota $3,349.40.

AUŠROS ŽINIOS
Toronto mokyklų lengvo

sios atletikos pirmenybėse 
Milda Romanovaitė pastatė 2 
naujus rekordus: šokime į 
augštį (4 9” — sykiu ir nau 
jas Š. Amerikos lietuvių mo
terų rekordas) ir šuolyje į 
tolį (14 7’5”); Teresė Tabu- 
lėnaitė — Iv. 75 y., I v. es
tafetėje ir IV v. šuolyje iš 
vietos; Irena Malinauskaitė 
— II v. 75 y. ir III v. estafe
tėje.

PALAIDOTAS 
ALB. UBEIKA

Ilgesnį laiką sirgęs Toron
to Generalinėje ligoninėje Al 
binas Ubeika pasimirė. Anus 
tėliau A. Ubeika gyveno To
ronte ir bandė verstis namų 
statyba. Jis paliko žmoną ir 
sūnų Vladą, kuris vakarais 
lanko universitetą.

kuris tęsis visą mėnesį, kas
dien, išskyrus pirmadienius. 
Jame dalyvauja mūsų tautie
tė Birutė Nagienė. Apie spėk 
taklį bus parašyta plačiau.
• Mok. J. Grigeliui draugų 
tarpe buvo priešvestuvinis pa 
gerbimas suruoštas mok. J. 
Juškevičiaus iniciatyva DLK 
Vytauto klube.
• Užuojautų, ryšium su Vin 
co Piečaičio mirtimi, gautų 
vėlu laiku į šį NL nr. negalė 
jome įdėti, jos bus įdėtos se- 
kančian nr.
• Paryžiaus operos baleto 
žvaigždžių koncertai Piace 
des Arts prasidės birž. 20 d., 
Birželio mėnesio 17 dieną 
ten bus simfoninio orkestro 
koncertas, vedamas dirig. W. 
Palletier, dalyvaujant mezzo 
H. Tourangeau.

SKUBIAI REIKALINGA 
angliškai kalbanti mergaitė ar 
moteris namų ruošai, gyventi 

kartu. Simpatiška šeima, 
3 vaikai. Geras atlyginimas. 
Skambinti po 5 v. 735-2165.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIR1
MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos. ' 

A. Gražys — 739-9328 
P- Jasutis — LA 2-7879
M. Roth — RE 7-9353 Į

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

Tel.: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

■— ATSAKOMYBĖ -- GYVYBĖ. 
Tikslus ir greitas patarnavimas. 
Sąskaitos Lite No. D-752

Dr. P. MORKIS
| DANTŲ GYDYTOJAS

§ Vakarais ir šeštadieniais 
K pagal susitarimą.

y (1082 Bloor W., Toronto) k
y (į rytus nuo Dufferin Str
§ Raštinė: LE 4-4451.

J

VAIKŲ KONGRESAS, 
K 
globojamas Kunigų Vieny
bės ir kasmet rengiamas vis 
kitos parapijos, šiais metais 
yra rengiamas Toronto šv. 
jono Kr. parapijos. Jis bus 
birželio 27 d., šestad.enį Vvo 
odbridge miestelyje, šiaurės 
vakaruose nuo Toronto. Pro
grama susidės iš mišių, eise
nos, meninės ir žaidimų da
lies programos.

ADV. ARTHUR 
MALONEY

Žinomam Toronto advoka 
tui ir mielam lietuvių bičiu
liui Arthurui Malonini gegu 
žės 30 d., šeštadienį, jojo bi
čiuliai ir politiniai bendra
darbiai Royal York viešbuty 
je surengė pagerbimą.

EGAN REALTIES
5344 Verdun, Ave., 

Verdun, P. Q.
Verdun, Church Ave., par
duodama krautuvė ir 5-kų 
kambarių butas. Perimti 
krautuvę bizniui, jei pagei
daujama. Geras pelnas. Pigu. 

$15,500.—.

Ville LaSalle, Riverside Park, 
4 butai, centrinis šilčL, mas, 
2 garažai. Kaina 10,000.—.

Pajamos $4,620.- per metus.

Jei norite pirkti ar parduo i, 
skambinkit:

PAUL JOKUBAUSKAS
PO 6-3586 įstaigos
PO 7-3968 namų

Licensed broker.

A«.e<4«.mg r ord Jaies j-td. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įsta’gos 769 8529

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

(1967 m. pas. parodos vieta). 
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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